
1.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปการให�เพียงพอได�มาตรฐานเกิดประโยชน#สูงสุด และพัฒนาเขตเทศบาลให�เป)นเมืองน*าอยู* มีระเบียบร�อยจากระบบผังเมืองรวมท่ีถูกต�อง

1.1 แนวทางการพัฒนา ก(อสร�าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายนํ้า

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงถนนปากซอยทางเข�า ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ2สท#ติกคอนกรีต 380,000 ซอยทางเข�า กองช*าง √ √

โรงเรียนเทพินทร# ขนาด 6.00 ม. ยาว 147.00 ม. หนา 0.05 ม. โรงเรียนเทพินทร#

2 ก*อสร�างท*อระบายน้ําซอยเทศบาล ก*อสร�างท*อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 1,000,000 ซอยกระจับ 20 กองช*าง √ √ √

กระจับ 20 พร�อมบ*อพักความยาวรวม 340 ม.

3 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ - ขุดลอกคลองหนองกระจ*อย กว�าง 5.00 ม. 500,000 คลองสาย กองช*าง √ √

ยาว 2,288 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. หนองกระจ*อย

- ขุดลอกคลองหนองกระจ*อย กว�าง 8.00 ม.

ยาว 1,370 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม.

- ขุดลอกคลองบางตาล กว�าง 10 ม. ยาว 750,000 คลองสาย กองช*าง √ √

1,400 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม. หรือปริมาณ บางตาล

ดินขุดไม*น�อยกว*า 22,000 ลบ.ม.

4 ก*อสร�างสนามฟุตบอลบริเวณ ก*อสร�างสนามฟุตบอล ขนาดประมาณ 730,000 บริเวณ กองช*าง √ √ √

สวนสาธรณะบึงกระจับ  48.00 x 93.00 ม. บึงกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



1.1 แนวทางการพัฒนา ก(อสร�าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายนํ้า

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ก*อสร�างเสาไฟฟFาแบบสูง ก*อสร�างเสาไฟฟFาแบบเสาสูง (ไฮแมส) 800,000 บริเวณ กองช*าง √ √ √

บริเวณสามแยกกระจับความสูงไม*น�อยกว*า สามแยก

25.00 ม. จํานวน 1 ต�น

6 จัดทําปFายบอกทางและสถานท่ีใน จัดทําปFายบอกทางและสถานท่ีในเขต 269,000 บริเวณ กองช*าง √ √

เขตเทศบาล เทศบาล จํานวน 13 แห*ง รายละเอียดตาม บึงกระจับ

มาตรฐานครุภัณฑ#

7 ก*อสร�างห�องน้ําบริเวณ ก*อสร�างงห�องน้ํา ขนาดประมาณ 282,000 บริเวณ กองช*าง √ √ √

สวนสาธารณะบึงกระจับ 3.50 x 5.20 ม. บึงกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตนํ้าประปา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัดหอถัง เพ่ือติดต้ังเหล็กดัดหน�าต*าง จํานวน 20 70,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

ประปา ช*อง พร�อมมุ*งลวดและเทคอนกรีตโดยรอบ กระจับ

อาคาร

2 โครงการเปล่ียนท*อเมนประปา เปล่ียนท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 1,667,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

บริเวณหน�าปากทางโรงเรียน 4" ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว  2,210 เมตร กระจับ

อาชีวะดอนบอสโกถึงปากทางเข�า และเช่ือมต*อท*อย*อยเข�าบ�านประชาชน

หมู*บ�าน C.K. ให�เรียบร�อย

3 โครงการก*อสร�างขยายเขตประปา วางท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 4" 270,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

ซอยบ�าน ผญ.เดช ทับเณร ต้ังแต* ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว 470 เมตร กระจับ

ปากซอยถึงสุดซอยบ�าน

นายชัยวัฒน#  เซ่ียงจSง

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



2.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือส*งเสริมการกระจายรายได� ประชาชนมีรายได�เพียงพอต*อการดํารงชีพ แก�ไขป2ญหาความยากจน เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลในภาคเศรษฐกิจ โดยรวมประชาชนเกิดความม่ันคงในชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา ส(งเสริม และพัฒนาอาชีพให�แก(ประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนอาชีพการทําโตSะจีน สนับสนุนการฝVกอาชีพการทําโตSะจีน 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานให�กับ 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน จํานวน 100 คน ตําบลกระจับ

3 โครงการพัฒนากลุ*มสตรี จัดฝVกอบรมเสริมสร�างอาชีพให�กลุ*มสตรี 100,000 เทศบาล สํานักปลัด √

เทศบาลตําบลกระจับ ในเขตเทศบาล  จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ

4 โครงการอบรมอาชีพ จัดอบรมอาชีพให�แก*ประชาชน  200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ)



ให�แก*ประชาชน จํานวน  80  คน ตําบลกระจับ

2.3 แนวทางการพัฒนา ส(งเสริมการท(องเท่ียว

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการจัดงาน สนับสนุนงบประมาณอําเภอบ�านโปWง 15,000 จังหวัดราชบุรี สํานักปลัด √

"กาชาดเท่ียวราชบุรี ปX พ.ศ. 2558"  ร*วมจัดงาน " เท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอ*ง 

ปX 2558" 

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



3.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือให�เด็กเล็กในเขตเทศบาล ได�รับการประกันคุณภาพด�านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย*างเสมอภาค

3.1 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให�มีความพร�อมก(อนเข�ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเด็กเล็กเทศบาลตําบล  - นําผู�เช่ียวชาญด�านทันตกรรมตรวจ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

กระจับย้ิมสวย สุขภาพปากและฟ2นเด็กก*อนวัยเรียนทุกคน เด็กเล็กฯ

 - ทันตแพทย#ดําเนินการเคลือบฟ2นอุดฟ2น

หรือ ถอนฟ2นให�เด็ก

2 โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียน จัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี ให�กับเด็ก 20,000 พิพิธภัณฑ#เด็ก กองการศึกษา √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กรุงเทพมหานคร

กระจับ ตําบลกระจับ  จํานวน 1  คร้ัง

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)



3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร การจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�สอดคล�องกับระบบการศึกษาของชาติ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมอบประกาศนียบัตร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให�กับเด็ก 10,000 ณ ห�องประชุม กองการศึกษา √

ให�กับเด็กนักเรียนศูนย#พัฒนา นักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คร้ัง ร.ร.วัดจันทาราม

เด็กเล็กฯ ต้ังตรงจิตร 5

2 โครงการประชุมผู�ปกครอง ประชุมสร�างความเข�าใจในการบริหาร 20,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √

เด็กนักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดการเรียนการสอนของศูนย#พัฒนา เด็กเล็กฯ

เด็กเล็กฯ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



3.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็กของ ส*งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,000 เทศบาล กองการศึกษา √ √ √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เข�ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีเกี่ยวข�อง ตําบลกระจับ

ตําบลกระจับ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



3.4 แนวทางการพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนค*าอาหารกลางวันสําหรับ อุดหนุนค*าอาหารกลางวันโรงเรียน 1,721,200 ร.ร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทารามตามหนังสือกรมส*งเสริม ต้ังตรงจิตร 5

ท่ี มท 0893.3/ว 1867 ลงวันท่ี 

9 กรกฎาคม 2557

2 ค*าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามหนังสือกรมส*งเสริมการปกครอง 453,600 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ส*วนท�องถิ่น ด*วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ เด็กเล็ฯ

กระจับ ว. 1867 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557

พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557



3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เด็ก จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 940,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียนเด็กเล็กเทศบาล ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ เด็กเล็กฯ

ตําบลกระจับและวัดจันทาราม และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม

3.5 แนวทางการพัฒนา การผลิต และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกระเป\านิทาน จัดกระเป\านิทานให�เด็กศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √

ยืมกลับบ�าน เด็กเล็ก

2 โครงการพัฒนาส่ือการเรียน จัดซ้ือบัตรสุขภาพ วัสดุ อุปกรณ# 20,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

การสอน ส่ือการเรียนการสอน วัสดุประจําห�อง เด็กเล็ก

คู*มือ ฯลฯ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปAญญาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกฝ2งคุณธรรม จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ฟ2งธรรม - ร.ร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

พบพระ พบธรรมะ ในวันพระ ให�กับเด็กนักเรียนศูนย# ต้ังตรงจิตร 5

พัฒนาเด็กเล็กฯ อย*างน�อยเดือนละ 1 คร้ัง

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - ติดประดับธงชาติและธงตรา สัญลักษณ# 300,000 เทศบาล √

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ�า บริเวณเขตเทศบาลฯ ตําบลกระจับ

อยู*หัวภูมิพลอดุลยเดช  - ติดประดับไฟในบริเวณเขตเทศบาลฯ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



( 5 ธันวาคม)  - ร*วมพิธีถวายพระพรท่ีอําเภอบ�านโปWง หอประชุมริมน้ํา

อําเภอบ�านโปWง

3 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห*รถบุปผชาติประจําปXชุมชน 200,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

สงกรานต# และหน*วยงาน

 - การประกวดก*อพระเจดีย#ทราย

 - การรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ

 - การสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ#

3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปAญญาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันท่ี 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √

24 เมษายน ของทุกปX ตําบลกระจับ

5 โครงการสร�างงานจากภูมิป2ญญา จัดอบรมให�ความรู�แก*เด็กและเยาวชนใน 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ท�องถิ่น การจัดทํา ตําบลกระจับ

 1. ของชํารวย √

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



 2. น้ําหมักสมุนไพร ยาบําบัดโรค √

 3. ผลิตภัณฑ#เดโคพาสตะกร�าสาน √

6 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห*เทียนพรรษาประจําชุมชน 60,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

แห*เทียนพรรษา และหน*วยงาน

 - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทารามและ

วัดท่ีชุมชนประสงค#จํานําไปถวาย

7 โครงการธรรมะนําทาง พระสงฆ#แสดงธรรมให�ประชาชนรับฟ2ง 50,000 วัดพระศรีอารย# กองการศึกษา √ √

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปAญญาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดวันเฉลิมพระชนม สนับสนุนชุมชนพัฒนาส่ิงแวดล�อมเพ่ือ 300,000 กองการศึกษา √

พรรษาสมเด็จพระนางเจ�า ถวายเป)นพระราชกุศล

พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) ภาคเช�า

 - พิธีทําบุญตักบาตร วัดจันทาราม

 - พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)



ภาคเย็น

 - ขบวนเดินเทิดพระเกียรติ สามแยกกระจับ

 - พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ เทศบาลตําบล

 - การจุดเทียนชัยถวายพระพร กระจับ

 - การมอบโล*ห#แม*ตัวอย*างประจําชุมชน

3.7 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห*งชาติ  -จัดสถานีเกมส#จากโรงเรียนและหน*วยงาน 150,000 เทศบาล กองการศึกษา √

ต*างๆ ตําบลกระจับ

 -จัดการแสดงและการละเล*นบนเวที

 -จับฉลากของรางวัลต*างๆ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



 -บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

2 โครงการส*งเสริมสภาเด็กและ จัดอบรมการปFองกันยาเสพติและทัศนศึกษา 150,000 วัดพระบาท กองการศึกษา √

เยาวชนในเขตเทศบาล แลกเปล่ียนเรียนรู�ให�กับเด็กและเยาวชน น้ําพุ จ.สระบุรี

ในเขตเทศบาล

3 โครงการต�นกล�าประชาธิปไตย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให�แก*เด็กและ 80,000 ค*ายนเรศวร กองการศึกษา √

เยาวชนในการเรียนรู�เร่ืองประชาธิปไตย อ.ชะอํา

จ.เพชรบุรี

4 โครงการอบรมภาษาต*างประเทศ จัดอบรมภาษาต*างประเทศให�แก*เด็ก 200,000 เทศบาล กองการศึกษา √

แก*เด็ก เยาวชน และประชาชน เยาวชน และประชาชน เพ่ือเตรียมตัว ตําบลกระจับ

เข�าสู*อาเซียน

3.7 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการแข*งขันกีฬาภายใน จัดการแข*งขันกีฬาและจัดส*งนักกีฬาเข�า 150,000 ภายในและนอก กองการศึกษา √ √ √ √ √

และนอกเขตเทศบาล ร*วมการแข*งขั้นกีฬาต*างๆ ท้ังในและนอก เขตเทศบาล

เขตเทศบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

เทศบาลตําบลกระจับ



6 โครงการสนับสนุนอุปกรณ#กีฬา สนับสนุนอุปกรณ#กีฬา จํานวนว 12 ชุมชน 50,000 ชุมชนใน กองการศึกษา √

สําหรับชุมชน เขตเทศบาล

3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมท้ังด�านส(งเสริมสุขภาพปAองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมท้ังการฟEFนฟูสุขภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร จัดประชุม  อสม.เดือนละ 1 คร้ัง 42,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

สาธารณสุข ( อสม. ) ตําบลกระจับ

เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2558



2 โครงการชุมชนนําร*องปลอดลูกน้ํา 1) จัดกิจกรรมรณรงค#กําจัดแหล*งเพาะพันธุ#  - ชุมชนใน กองสาธารณสุข √ √ √

ยุงลาย ลูกน้ํา ยุงลาย 4 คร้ัง/ปX และทุก 7 วัน เขตเทศบาล

ช*วงท่ีมีการระบาด

2) พ*นหมอกควัน/ฝอยละออง 4 คร้ัง/ปX √ √ √ √

3)สํารวจครัวเรือน ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย √ √ √

ค*า HI ไม*ให�เกินร�อยละ 10 

4) ดําเนินการชุมชนตัวอย*าง ปลอดลูกน้ํา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ยุงลาย จํานวน 2 ชุมชน

 -ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา

 -ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา

5) จํานวนผู�ปWวยโรคไข�เลือดออก ไม*เกิน

10 ราย/ปX (ภายในเทศบาล)

3 โครงการปFองกันและควบคุม รณรงค#ปFองกันไข�เลือดออกในชุมชน - ชุมชนใน กองสาธารณสุข √

โรคไข�เลือดออก 12 ชุมชน เขตเทศบาล

3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมท้ังด�านส(งเสริมสุขภาพปAองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมท้ังการฟEFนฟูสุขภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนโครงการพัฒนา อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร 180,000 ทุกชุมชน กองสาธารณสุข √

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557



สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12 ชุมชน ๆ ละ

15,000 บาท

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมและศึกษาดูงาน  อสม.   300,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 115  คน ตําบลกระจับ

6 โครงการส*งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ  -ประชุมคณะกรรมการชมรมฯของเทศบาล 200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √

สมาชิกชมรมผู�สูงอายุ อย*างต*อเนื่องและจัดประชุมคณะกรรมการ ตําบลกระจับ

ชมรมฯระดับอําเภอ

 -จัดกิจกรรมสัญจรการส*งเสริมสุขภาพ

ไปตามชุมชน จํานวน 3 จุด

 -การรับสมัครสมาชิกใหม*และการเก็บค*า

บํารุงรายปX

 -จัดกิจกรรมท่ีเป)นประโยชน#ต*อผู�สูงอายุ

 -จัดประชุมใหญ*สมาชิกชมรมฯ

 -การทัศนศึกษาดูงาน

3.9 แนวทางการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพให�ประชาชนเข�าถึงบริการของรัฐ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557



( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 177,660 กองทุนหลัก กองสาธารณสุข √

ให�กับประชาชนในเขตเทศบาล คนละ ประกันสุขภาพ

22.50  บาท  จํานวน 7,745  คน

3.10 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพและเงินพิเศษแก( ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปIวยเอดส� และผู�ด�อยโอกาส

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ*อมแซมท่ีอยู*อาศัยให�ประชาชน ซ*อมแซมท่ีอยู*อาศัยให�กับประชาชนผู�ด�อย 600,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √ √ √ √

ผู�ด�อยโอกาสโครงการบ�านท�องถิ่น โอกาสผู�ยากไร� และผู�ยากจนในเขตเทศบาล ตําบลกระจับ

ไทยเทิดไท�องค#ราชัน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2557

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)



3.13 จัดหาพ้ืนท่ีก(อสร�างสวนสุขภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย  -จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ�งเพ่ือ 1,000,000 ชุมชน กองการศึกษา √

กลางแจ�ง ติดต้ังในชุมชนท่ีต�องการตามบันทึกการ ในเขตเทศบาล

ประชุมประชาคมชุมชน

2  โครงการทาสีเคร่ืองออกกําลังกาย ทาสีเคร่ืองออกกําลังกายเก*าในชุมชน  - ชุมชน กองการศึกษา √ √

ในชุมชน ในเขตเทศบาล

พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2558



4.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือพัฒนาบ�านเมืองให�สะอาด ประชาชนมีความเป)นอยู*ที่สะดวกสบาย มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม พร�อมท้ังเป)นแหล*งท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ#จรรโลงใจด�านภูมิทัศน#ส่ิงแวดล�อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและเผยแพร*ภูมิป2ญญาท�องถิ่น

4.1 แนวทางการพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวยน้ําใส 1. การพัฒนาด�านการบําบัด ฟcdนฟูส่ิงแวดล�อม 20,000 คลองสาธารณะ กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √

2. การพัฒนาสร�างจิตสํานึกและความ ในเขตเทศบาล √ √ √ √ √ √

  ตระหนักในการจัดการด�านส่ิงแวดล�อม ตําบลกระจับ

3. การพัฒนาการเฝFาระวัง และการปFองกัน √ √ √ √ √ √

    ส่ิงแวดล�อม

4. การศึกษาวิจัย √ √

5. การติดตามและประเมินผล √ √ √ √ √ √

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)

พ.ศ.2557



4.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�า จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�าและ 188,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

และไหล*ทาง ไหล*ทาง จํานวน 4 คน ตําบลกระจับ

2 การจ�างเหมาผู�ดูแลคลอง จ�างเหมาดูแลคูคลองสาธารณะภายใน 72,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เขตเทศบาล จํานวน 2 คน ตําบลกระจับ

3 โครงการถนนสวย ซอยสะอาด 1.ดําเนินการจัดกิจกรรม ปรับปรุงถนนและ  - 1.ถนนสาย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √

ไหล*ทางให�เกิดความสะอาด สวยงาม หนองปลาดุก

ปลอดภัย จํานวน 2 สาย 2.ถนนสายเลียบ

2.ดําเนินการพัฒนาโดยร*วมมือกับ คลองดอนกระ

หน*วยงานอื่น ๆ เช*น บริษัท ชุมชน ฯลฯ เบื้อง

4 การฉีดล�างทําความสะอาด ฉีดล�าง ดูดโคลนเลนและทําความสะอาด 1,727,200 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √

ท*อระบายน้ํา ท*อระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)



4.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 1. เพ่ือให�ประชาชนเกิดความต่ืนตัวและ 50,000 1. ชุมชนดอน กองสาธารณสุข √ √ √ √ √

ดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ความตระหนักอย*างจริงจังในการจัดการขยะ กระเบื้องรวมใจ

ชุมชน 3 R ด�วยหลัก 3R พัฒนา

2. เพ่ือให�ประชาชนสามารถใช�ประโยชน#จาก 2. ชุมชนดอน

ขยะอินทรีย# ในการทําน้ําหมักชีวภาพ กระเบื้องพัฒนา

น้ํายาอเนกประสงค# ปุ\ยหมักชีวภาพ 3. หนองตะแคง

3. เพ่ือให�ประชาชนสามารถเพ่ิมรายได� ก�าวหน�า

ลดรายจ*ายภายในครอบครัวได� 4. พนักงาน

เทศบาล

5. อสม.

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)



4.3 แนวทางการพัฒนาลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การปFองกันและแก�ไขป2ญหามลพิษ 1.ติดตามและตรวจสอบแหล*งกําเนิดและ  - 1.บ.พีรับเบอร# กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขต สาเหตุของป2ญหามลพิษในเขตเทศบาล โพลิเมอร#

เทศบาล 2.กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 2.บ.ราชาเซรามิค

ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 3.บ.วีอาร#เค

3.มีการเฝFาระวังไม*ให�มีการระบายของเสีย สเปคตรัม

จากแหล*งกําเนิดต*างๆ ลงสู*แหล*งน้ําโดย 4.บ.แชมเปXdยน

มีเครือข*าย จํานวน 1 ชุด ฟXดส#

4.มีการสรุปผลการติดตาม และตรวจสอบ 5.บ.นําเชา

การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 6.บ.เอสเค

แจ�งในท่ีประชุม มีคอล จํากัด

7.ฟาร#มสุกร

8. อื่น ๆ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



4.5 แนวทางการพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ Clean food ดําเนินการตรวจประเมินร�านจําหน*ายอาหาร  - สถานท่ีจําหน*าย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

good Taste (อาหารสะอาด ให�ได�มาตรฐานตามเกณฑ# ดังนี้ อาหารในเขต

รสชาดอร*อย) 1.โรงอาหาร  จํานวน 1 แห*ง เทศบาล

2.ร�านจําหน*ายอาหาร จํานวน 5 แห*ง

3.แผงลอยจําหน*ายอาหาร จํานวน 10 แห*ง

2 โครงการตลาดนัดปลอดสาร 1.ดําเนินการตรวจหาสารปนเปcdอน  - ตลาดนัด 3 แห*ง, กองสาธารณสุข √ √ √

ปนเปcdอน   -ตลาดนัด  3  แห*ง ห�างสรรพสินค�า

  -ห�างสรรพสินค�า  2  แห*ง 2 แห*ง

2.ยกระดับตลาดนัดให�ได�มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 3 ประการ คือ

  1)ความสะอาดของสถานท่ีจําหน*ายอาหาร

  2)อาหารท่ีจําหน*ายต�องปลอดภัยจาก

สารต�องห�าม

  3)มีมาตรการคุ�มครองผู�บริโภค

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2558



5. ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช�และสถานท่ีปฏิบัติงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนารายได�ของเทศบาล และพัฒนาให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการปกครองและพัฒนาท�องถิ่น 

5.1 แนวทางการพัฒนาสร�างจิตสํานึก การมีส(วนร(วมในการอยู(ร(วมกันแบบเอื้ออาทร

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบ เพ่ือสร�างจิตสํานึกการมีส*วนร*วมใน 20,000 ทต.กระจับ สํานักปลัด √ √ √

ประชาชน (เทศบาลเคล่ือนท่ี) การอยู*ร*วมกันในสังคมแบบเอื้ออาทร

2 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สนับสนุนสบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 250,000 ทต.กระจับ สํานักปลัด √

ชุมชนสามแยกกระจับ สามแยกกระจับ (สัจจะวันละหนึ่งบาท)

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557



5.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกฎหมายชวนรู� ให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต�นแก* - เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ประชาชน ตําบลกระจับ และแผนงาน

 - วารสาร

 - แผ*นพับ

 - ส่ือสารสนเทศ

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา ประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 20,000 เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √

เทศบาลสามปX เทศบาลสามปX พ.ศ. 2559-2561 ตําบลกระจับ และแผนงาน

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บ ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √

ข�อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนในเขต ครัวเรือนในทุกชุมชน  จํานวน 3,120 ตําบลกระจับ

ชุมชน ครัวเรือน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



4 โครงการเพ่ิมศักยภาพกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 36,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √

ชุมชน ประจําเดือน ผู�เข�าร*วมอบรมอย*างน�อย ตําบลกระจับ

80 คน

5.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการทบทวนแผนชุมชน จัดอบรมให�กับชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √

อย*างน�อย 80 คน ตําบลกระจับ

6 โครงการอบรมคณะกรรมการ ฝVกอบรมคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษา 300,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ชุมชน ท่ีปรึกษาชุมชนและผู�นํา ชุมชน เข�าร*วมกิจกรรม จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ

ชุมชน

7 โครงการกองทุนแม*ของแผ*นดิน อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการปFองกัน 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

เพ่ือแก�ไขป2ญหายาเสพติด และแก�ไขป2ญหายาเสพติด ตําบลกระจับ

จํานวน 50 คน

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2558พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



5.3 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมและพัฒนาข�อมูลข(าวสารและประชาสัมพันธ�

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําจดหมายข*าวเทศบาล จัดทําจดหมายข*าวเทศบาล 15 วัน / 1 คร้ัง  - เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เพ่ือประชาสัมพันธ#กิจกรรม ข*าวสารเทศบาล ตําบลกระจับ และแผนงาน

ให�ประชาชนได�รับทราบ

2 จัดทําวารสารเทศบาล จัดทําวารสารเทศบาล  4 เดือน / คร้ัง  45,000 เทศบาล กองวิชาการ √ √

เพ่ือแจกจ*ายให�กับประชาชน ตําบลกระจับ และแผนงาน

และหน*วยงานอื่น ๆ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสํารวจผู�ประกอบ ออกสํารวจผู�ประกอบการรายใหม*  - เทศบาล กองคลัง √

การรายใหม* ตําบลกระจับ

2 โครงการออกสํารวจและให� ให�ความรู�และคําแนะนําผู�ประกอบการท่ี  - เทศบาล กองคลัง √ √

ความรู�ผู�ประกอบการเร่ือง เข�าข*ายต�องจดทะเบียนพาณิชย# ตําบลกระจับ

การจดทะเบียนพาณิชย#

3 โครงการสํารวจตรวจเย่ียม สํารวจผู�ประกอบการบ�านเช*าและปรับปรุง  - เทศบาล กองคลัง √ √

ผู�ประกอบการบ�านเช*า ภูมิทัศน#บ�านเช*า ตําบลกระจับ

4 โครงการบริการรับชําระภาษี บริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี  - เทศบาล กองคลัง √ √

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



นอกสถานท่ี ตําบลกระจับ

5.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร�างความรู� จัดอบรม เจ�าหน�าท่ีในหน*วยงานท่ีปฏิบัติ - เทศบาล กองคลัง √

ความเข�าใจการเบิกจ*ายเงินให� งานเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ*ายเงิน ตําบลกระจับ

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน จัดอบรม เจ�าหน�าท่ีในหน*วยงานท่ีปฏิบัติ  - เทศบาล ฯ กองคลัง √

พัสดุและทรัพย#และทรัพย#สิน งานเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ*ายเงิน

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดอบรม เจ�าหน�าท่ีในแต*ละกองเกี่ยวกับงาน  - เทศบาล ฯ กองคลัง √

งานพัสดุและทรัพย#สิน พัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2558พ.ศ.2557



4 โครงการอบรมและทัศนศึกษา จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ดูงานภายในหรือต*างประเทศของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ฯลฯ ตําบลกระจับ

คณะผู�บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน ฯลฯ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล พัฒนาบุคลากรเทศบาลจํานวน 80 คน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

5.6 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนการปFองกัน จัดกิจกรรมร*วมปFองกันและลดอุบัติเหตุบน 10,000 เทศบาล สํานักปลัด √

อุบัติเหตุในช*วงวันหยุดเทศกาล ท�องถนนในช*วงวันหยุดเทศกาล ตําบลกระจับ

2 โครงการฝVกอบรมอาสาสมัคร ฝVกอบรมอาสาสมัครปFองกันภัยฝWายพลเรือน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ปFองกันภัยฝWายพลเรือน จํานวน 50 คน ตําบลกระจับ

3 โครงการฝVกอบรมหลักสูตร ผู�เข�าร*วมโครงการ 50 คน จัดกิจกรรมร*วม 10,000 เทศบาล สํานักปลัด √

การดับเพลิงเบื้องต�นให�แก* ปFองกันและลดอุบัติเหตุบนท�องถนนช*วง ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



พนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล วันหยุดเทศกาล

5.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงต*อเติมท่ีจอดรถ ปรับปรุงต*อเติมท่ีจอดรถ จํานวน 1 แห*ง 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

บริเวณสํานักงานเทศบาล ตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

เทศบาลตําบลกระจับ



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จํานวาน 130,500 เทศบาล สํานักปลัด √

ครุภัณฑ# ประจําสํานักปลัดเทศบาล     3 เคร่ือง ตําบลกระจับ

2) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร# งานทะเบียน 250,000 เทศบาล สํานักปลัด √

จํานวน 1 ชุด ตําบลกระจับ

3) จัดซ้ือกล�องโทรทัศน#วงจรปqด (CCTV) 2,500,000 เทศบาล สํานักปลัด √

พ.ศ.2558พ.ศ.2557

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



จํานวน 1 ตัว ตําบลกระจับ

4)  จัดซ้ือพ*วงข�าง 11,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

5) จัดซ้ือสายส*งน้ําดับเพลิง 72,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

6) จัดซ้ือรองเท�าดับเพลิงแบบมีหูหิ้ว 22,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

7) จัดซ้ือชุดดับเพลิง กางเกง แบบมีซับใน 22,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ  1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร# จํานวน ๑ เคร่ือง 22,000 เทศบาล กองคลัง √

เคร่ืองใช�วัสดุสํานักงาน ตําบลกระจับ

ประจํากองคลัง

 2) จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟFา 3,000 เทศบาล กองคลัง √

 จํานวน ๑ เคร่ือง ตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



 3) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ#ชนิดเลเซอร#/ชนิด 18,000 เทศบาล กองคลัง √

LED  จํานวน ๑ เคร่ือง ตําบลกระจับ

 4) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ# Multi function ชนิด 23,000 เทศบาล กองคลัง √

เลเซอร#/ชนิด LED จํานวน 1 เคร่ือง ตําบลกระจับ

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเล่ือยโซ*ยนต# เคร่ืองยนต# 2 จังหวะ 15,000 เทศบาล กองช*าง √

ครุภัณฑ#ประจํากองช*าง ขนาดเคร่ืองยนไม*เกิน 5 แรงม�า ตําบลกระจับ

จํานวน 1 เคร่ือง

2) จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต*งกิ่งไม� จํานวน 4 เคร่ือง 24,000 เทศบาล กองช*าง √

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ# ตําบลกระจับ

3) จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ�าแบบสายสะพาย 12,000 เทศบาล กองช*าง √

จํานวน 3 เคร่ือง 

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ#

4) จัดซ้ือตู�เช่ือมไฟฟFา ขนาด 300A พร�อม 12,000 เทศบาล กองช*าง √

อุปกรณ# จํานวน 1 ชุด 

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ#

5) จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเตอร# จํานวน 1 เคร่ือง 6,000 เทศบาล กองช*าง √

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ#

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

4 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช� จัดซ้ือตู�ลําโพงช*วยสอน จํานวน 1 ชุด 9,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

ครุภัณฑ# ประจํากองการศึกษา ตู�ลําโพงขนาด 8 นิ้ว พร�อมเคร่ือง เด็กเล็กเทศบาล

ขยายเสีย 40 วัตต# ชุดเคล่ือนย�าย พร�อม ตําบลกระจับ

CD/DVD, MP3, USB, ไมโครโฟน 2 ตัว

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



Mobile PA 8W 40W

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

5 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเคร่ืองเล*น DVD จํานวน 1 เคร่ือง 3,500 เทศบาล กองวิชาการ √

ครุภัณฑ# ประจํากองวิชาการและ ตําบลกระจับ และแผนงาน

แผนงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



2) จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล 4,300 เทศบาล กองวิชาการ √

จํานวน  1 เคร่ือง ตําบลกระจับ และแผนงาน

3) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร# สําหรับ 33,000 เทศบาล กองวิชาการ √

ประมวลผล แบบท่ี 2  จํานวน  1  เคร่ือง ตําบลกระจับ และแผนงาน

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

6 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเคร่ืองกรองหยาบ แท็งค#หอถังน้ํา 95,000 เทศบาล กองการประปา √

ครุภัณฑ# ประจํากองการประปา บาดาล จํานวน 1 เคร่ือง ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ





1.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปการให�เพียงพอได�มาตรฐานเกิดประโยชน#สูงสุด และพัฒนาเขตเทศบาลให�เป)นเมืองน*าอยู* มีระเบียบร�อยจากระบบผังเมืองรวมท่ีถูกต�อง

1.1 แนวทางการพัฒนา ก(อสร�าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายนํ้า

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงถนนปากซอยทางเข�า ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ2สท#ติกคอนกรีต 380,000 ซอยทางเข�า กองช*าง √ √

โรงเรียนเทพินทร# ขนาด 6.00 ม. ยาว 147.00 ม. หนา 0.05 ม. โรงเรียนเทพินทร#

2 ก*อสร�างท*อระบายน้ําซอยเทศบาล ก*อสร�างท*อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 1,000,000 ซอยกระจับ 20 กองช*าง √ √ √

กระจับ 20 พร�อมบ*อพักความยาวรวม 340 ม.

3 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ - ขุดลอกคลองหนองกระจ*อย กว�าง 5.00 ม. 500,000 คลองสาย กองช*าง √ √

ยาว 2,288 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. หนองกระจ*อย

- ขุดลอกคลองหนองกระจ*อย กว�าง 8.00 ม.

ยาว 1,370 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม.

- ขุดลอกคลองบางตาล กว�าง 10 ม. ยาว 750,000 คลองสาย กองช*าง √ √

1,400 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม. หรือปริมาณ บางตาล

ดินขุดไม*น�อยกว*า 22,000 ลบ.ม.

4 ก*อสร�างสนามฟุตบอลบริเวณ ก*อสร�างสนามฟุตบอล ขนาดประมาณ 730,000 บริเวณ กองช*าง √ √ √

สวนสาธรณะบึงกระจับ  48.00 x 93.00 ม. บึงกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



1.1 แนวทางการพัฒนา ก(อสร�าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายนํ้า

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ก*อสร�างเสาไฟฟFาแบบสูง ก*อสร�างเสาไฟฟFาแบบเสาสูง (ไฮแมส) 800,000 บริเวณ กองช*าง √ √ √

บริเวณสามแยกกระจับความสูงไม*น�อยกว*า สามแยก

25.00 ม. จํานวน 1 ต�น

6 จัดทําปFายบอกทางและสถานท่ีใน จัดทําปFายบอกทางและสถานท่ีในเขต 269,000 บริเวณ กองช*าง √ √

เขตเทศบาล เทศบาล จํานวน 13 แห*ง รายละเอียดตาม บึงกระจับ

มาตรฐานครุภัณฑ#

7 ก*อสร�างห�องน้ําบริเวณ ก*อสร�างงห�องน้ํา ขนาดประมาณ 282,000 บริเวณ กองช*าง √ √ √

สวนสาธารณะบึงกระจับ 3.50 x 5.20 ม. บึงกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตนํ้าประปา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัดหอถัง เพ่ือติดต้ังเหล็กดัดหน�าต*าง จํานวน 20 70,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

ประปา ช*อง พร�อมมุ*งลวดและเทคอนกรีตโดยรอบ กระจับ

อาคาร

2 โครงการเปล่ียนท*อเมนประปา เปล่ียนท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 1,667,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

บริเวณหน�าปากทางโรงเรียน 4" ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว  2,210 เมตร กระจับ

อาชีวะดอนบอสโกถึงปากทางเข�า และเช่ือมต*อท*อย*อยเข�าบ�านประชาชน

หมู*บ�าน C.K. ให�เรียบร�อย

3 โครงการก*อสร�างขยายเขตประปา วางท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 4" 270,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

ซอยบ�าน ผญ.เดช ทับเณร ต้ังแต* ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว 470 เมตร กระจับ

ปากซอยถึงสุดซอยบ�าน

นายชัยวัฒน#  เซ่ียงจSง

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



2.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือส*งเสริมการกระจายรายได� ประชาชนมีรายได�เพียงพอต*อการดํารงชีพ แก�ไขป2ญหาความยากจน เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลในภาคเศรษฐกิจ โดยรวมประชาชนเกิดความม่ันคงในชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา ส(งเสริม และพัฒนาอาชีพให�แก(ประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนอาชีพการทําโตSะจีน สนับสนุนการฝVกอาชีพการทําโตSะจีน 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานให�กับ 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน จํานวน 100 คน ตําบลกระจับ

3 โครงการพัฒนากลุ*มสตรี จัดฝVกอบรมเสริมสร�างอาชีพให�กลุ*มสตรี 100,000 เทศบาล สํานักปลัด √

เทศบาลตําบลกระจับ ในเขตเทศบาล  จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ

4 โครงการอบรมอาชีพ จัดอบรมอาชีพให�แก*ประชาชน  200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ให�แก*ประชาชน จํานวน  80  คน ตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ)



2.3 แนวทางการพัฒนา ส(งเสริมการท(องเท่ียว

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการจัดงาน สนับสนุนงบประมาณอําเภอบ�านโปWง 15,000 จังหวัดราชบุรี สํานักปลัด √

"กาชาดเท่ียวราชบุรี ปX พ.ศ. 2558"  ร*วมจัดงาน " เท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอ*ง 

ปX 2558" 

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



3.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือให�เด็กเล็กในเขตเทศบาล ได�รับการประกันคุณภาพด�านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย*างเสมอภาค

3.1 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให�มีความพร�อมก(อนเข�ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเด็กเล็กเทศบาลตําบล  - นําผู�เช่ียวชาญด�านทันตกรรมตรวจ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

กระจับย้ิมสวย สุขภาพปากและฟ2นเด็กก*อนวัยเรียนทุกคน เด็กเล็กฯ

 - ทันตแพทย#ดําเนินการเคลือบฟ2นอุดฟ2น

หรือ ถอนฟ2นให�เด็ก

2 โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียน จัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี ให�กับเด็ก 20,000 พิพิธภัณฑ#เด็ก กองการศึกษา √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กรุงเทพมหานคร

กระจับ ตําบลกระจับ  จํานวน 1  คร้ัง

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)



3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร การจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�สอดคล�องกับระบบการศึกษาของชาติ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมอบประกาศนียบัตร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให�กับเด็ก 10,000 ณ ห�องประชุม กองการศึกษา √

ให�กับเด็กนักเรียนศูนย#พัฒนา นักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คร้ัง ร.ร.วัดจันทาราม

เด็กเล็กฯ ต้ังตรงจิตร 5

2 โครงการประชุมผู�ปกครอง ประชุมสร�างความเข�าใจในการบริหาร 20,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √

เด็กนักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดการเรียนการสอนของศูนย#พัฒนา เด็กเล็กฯ

เด็กเล็กฯ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



3.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็กของ ส*งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,000 เทศบาล กองการศึกษา √ √ √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เข�ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีเกี่ยวข�อง ตําบลกระจับ

ตําบลกระจับ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



3.4 แนวทางการพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนค*าอาหารกลางวันสําหรับ อุดหนุนค*าอาหารกลางวันโรงเรียน 1,721,200 ร.ร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทารามตามหนังสือกรมส*งเสริม ต้ังตรงจิตร 5

ท่ี มท 0893.3/ว 1867 ลงวันท่ี 

9 กรกฎาคม 2557

2 ค*าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามหนังสือกรมส*งเสริมการปกครอง 453,600 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ส*วนท�องถิ่น ด*วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ เด็กเล็ฯ

กระจับ ว. 1867 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เด็ก จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 940,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียนเด็กเล็กเทศบาล ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ เด็กเล็กฯ

ตําบลกระจับและวัดจันทาราม และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม

พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557



3.5 แนวทางการพัฒนา การผลิต และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกระเป\านิทาน จัดกระเป\านิทานให�เด็กศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √

ยืมกลับบ�าน เด็กเล็ก

2 โครงการพัฒนาส่ือการเรียน จัดซ้ือบัตรสุขภาพ วัสดุ อุปกรณ# 20,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

การสอน ส่ือการเรียนการสอน วัสดุประจําห�อง เด็กเล็ก

คู*มือ ฯลฯ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปAญญาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกฝ2งคุณธรรม จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ฟ2งธรรม - ร.ร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

พบพระ พบธรรมะ ในวันพระ ให�กับเด็กนักเรียนศูนย# ต้ังตรงจิตร 5

พัฒนาเด็กเล็กฯ อย*างน�อยเดือนละ 1 คร้ัง

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - ติดประดับธงชาติและธงตรา สัญลักษณ# 300,000 เทศบาล √

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ�า บริเวณเขตเทศบาลฯ ตําบลกระจับ

อยู*หัวภูมิพลอดุลยเดช  - ติดประดับไฟในบริเวณเขตเทศบาลฯ

( 5 ธันวาคม)  - ร*วมพิธีถวายพระพรท่ีอําเภอบ�านโปWง หอประชุมริมน้ํา

อําเภอบ�านโปWง

3 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห*รถบุปผชาติประจําปXชุมชน 200,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

สงกรานต# และหน*วยงาน

 - การประกวดก*อพระเจดีย#ทราย

 - การรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ

 - การสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ#

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปAญญาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันท่ี 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √

24 เมษายน ของทุกปX ตําบลกระจับ

5 โครงการสร�างงานจากภูมิป2ญญา จัดอบรมให�ความรู�แก*เด็กและเยาวชนใน 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ท�องถิ่น การจัดทํา ตําบลกระจับ

 1. ของชํารวย √

 2. น้ําหมักสมุนไพร ยาบําบัดโรค √

 3. ผลิตภัณฑ#เดโคพาสตะกร�าสาน √

6 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห*เทียนพรรษาประจําชุมชน 60,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

แห*เทียนพรรษา และหน*วยงาน

 - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทารามและ

วัดท่ีชุมชนประสงค#จํานําไปถวาย

7 โครงการธรรมะนําทาง พระสงฆ#แสดงธรรมให�ประชาชนรับฟ2ง 50,000 วัดพระศรีอารย# กองการศึกษา √ √

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปAญญาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดวันเฉลิมพระชนม สนับสนุนชุมชนพัฒนาส่ิงแวดล�อมเพ่ือ 300,000 กองการศึกษา √

พรรษาสมเด็จพระนางเจ�า ถวายเป)นพระราชกุศล

พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) ภาคเช�า

 - พิธีทําบุญตักบาตร วัดจันทาราม

 - พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

ภาคเย็น

 - ขบวนเดินเทิดพระเกียรติ สามแยกกระจับ

 - พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ เทศบาลตําบล

 - การจุดเทียนชัยถวายพระพร กระจับ

 - การมอบโล*ห#แม*ตัวอย*างประจําชุมชน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)



3.7 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห*งชาติ  -จัดสถานีเกมส#จากโรงเรียนและหน*วยงาน 150,000 เทศบาล กองการศึกษา √

ต*างๆ ตําบลกระจับ

 -จัดการแสดงและการละเล*นบนเวที

 -จับฉลากของรางวัลต*างๆ

 -บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

2 โครงการส*งเสริมสภาเด็กและ จัดอบรมการปFองกันยาเสพติและทัศนศึกษา 150,000 วัดพระบาท กองการศึกษา √

เยาวชนในเขตเทศบาล แลกเปล่ียนเรียนรู�ให�กับเด็กและเยาวชน น้ําพุ จ.สระบุรี

ในเขตเทศบาล

3 โครงการต�นกล�าประชาธิปไตย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให�แก*เด็กและ 80,000 ค*ายนเรศวร กองการศึกษา √

เยาวชนในการเรียนรู�เร่ืองประชาธิปไตย อ.ชะอํา

จ.เพชรบุรี

4 โครงการอบรมภาษาต*างประเทศ จัดอบรมภาษาต*างประเทศให�แก*เด็ก 200,000 เทศบาล กองการศึกษา √

แก*เด็ก เยาวชน และประชาชน เยาวชน และประชาชน เพ่ือเตรียมตัว ตําบลกระจับ

เข�าสู*อาเซียน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



3.7 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการแข*งขันกีฬาภายใน จัดการแข*งขันกีฬาและจัดส*งนักกีฬาเข�า 150,000 ภายในและนอก กองการศึกษา √ √ √ √ √

และนอกเขตเทศบาล ร*วมการแข*งขั้นกีฬาต*างๆ ท้ังในและนอก เขตเทศบาล

เขตเทศบาล

6 โครงการสนับสนุนอุปกรณ#กีฬา สนับสนุนอุปกรณ#กีฬา จํานวนว 12 ชุมชน 50,000 ชุมชนใน กองการศึกษา √

สําหรับชุมชน เขตเทศบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

เทศบาลตําบลกระจับ



3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมท้ังด�านส(งเสริมสุขภาพปAองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมท้ังการฟEFนฟูสุขภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร จัดประชุม  อสม.เดือนละ 1 คร้ัง 42,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

สาธารณสุข ( อสม. ) ตําบลกระจับ

2 โครงการชุมชนนําร*องปลอดลูกน้ํา 1) จัดกิจกรรมรณรงค#กําจัดแหล*งเพาะพันธุ#  - ชุมชนใน กองสาธารณสุข √ √ √

ยุงลาย ลูกน้ํา ยุงลาย 4 คร้ัง/ปX และทุก 7 วัน เขตเทศบาล

ช*วงท่ีมีการระบาด

2) พ*นหมอกควัน/ฝอยละออง 4 คร้ัง/ปX √ √ √ √

3)สํารวจครัวเรือน ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย √ √ √

ค*า HI ไม*ให�เกินร�อยละ 10 

4) ดําเนินการชุมชนตัวอย*าง ปลอดลูกน้ํา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ยุงลาย จํานวน 2 ชุมชน

 -ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา

 -ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา

5) จํานวนผู�ปWวยโรคไข�เลือดออก ไม*เกิน

10 ราย/ปX (ภายในเทศบาล)

3 โครงการปFองกันและควบคุม รณรงค#ปFองกันไข�เลือดออกในชุมชน - ชุมชนใน กองสาธารณสุข √

โรคไข�เลือดออก 12 ชุมชน เขตเทศบาล

เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2558



3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมท้ังด�านส(งเสริมสุขภาพปAองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมท้ังการฟEFนฟูสุขภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนโครงการพัฒนา อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร 180,000 ทุกชุมชน กองสาธารณสุข √

สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12 ชุมชน ๆ ละ

15,000 บาท

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมและศึกษาดูงาน  อสม.   300,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 115  คน ตําบลกระจับ

6 โครงการส*งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ  -ประชุมคณะกรรมการชมรมฯของเทศบาล 200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √

สมาชิกชมรมผู�สูงอายุ อย*างต*อเนื่องและจัดประชุมคณะกรรมการ ตําบลกระจับ

ชมรมฯระดับอําเภอ

 -จัดกิจกรรมสัญจรการส*งเสริมสุขภาพ

ไปตามชุมชน จํานวน 3 จุด

 -การรับสมัครสมาชิกใหม*และการเก็บค*า

บํารุงรายปX

 -จัดกิจกรรมท่ีเป)นประโยชน#ต*อผู�สูงอายุ

 -จัดประชุมใหญ*สมาชิกชมรมฯ

 -การทัศนศึกษาดูงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557



3.9 แนวทางการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพให�ประชาชนเข�าถึงบริการของรัฐ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 177,660 กองทุนหลัก กองสาธารณสุข √

ให�กับประชาชนในเขตเทศบาล คนละ ประกันสุขภาพ

22.50  บาท  จํานวน 7,745  คน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557



3.10 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพและเงินพิเศษแก( ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปIวยเอดส� และผู�ด�อยโอกาส

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ*อมแซมท่ีอยู*อาศัยให�ประชาชน ซ*อมแซมท่ีอยู*อาศัยให�กับประชาชนผู�ด�อย 600,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √ √ √ √

ผู�ด�อยโอกาสโครงการบ�านท�องถิ่น โอกาสผู�ยากไร� และผู�ยากจนในเขตเทศบาล ตําบลกระจับ

ไทยเทิดไท�องค#ราชัน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



3.13 จัดหาพ้ืนท่ีก(อสร�างสวนสุขภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย  -จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ�งเพ่ือ 1,000,000 ชุมชน กองการศึกษา √

กลางแจ�ง ติดต้ังในชุมชนท่ีต�องการตามบันทึกการ ในเขตเทศบาล

ประชุมประชาคมชุมชน

2  โครงการทาสีเคร่ืองออกกําลังกาย ทาสีเคร่ืองออกกําลังกายเก*าในชุมชน  - ชุมชน กองการศึกษา √ √

ในชุมชน ในเขตเทศบาล

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2557

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต)



4.ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือพัฒนาบ�านเมืองให�สะอาด ประชาชนมีความเป)นอยู*ที่สะดวกสบาย มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม พร�อมท้ังเป)นแหล*งท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ#จรรโลงใจด�านภูมิทัศน#ส่ิงแวดล�อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและเผยแพร*ภูมิป2ญญาท�องถิ่น

4.1 แนวทางการพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวยน้ําใส 1. การพัฒนาด�านการบําบัด ฟcdนฟูส่ิงแวดล�อม 20,000 คลองสาธารณะ กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √

2. การพัฒนาสร�างจิตสํานึกและความ ในเขตเทศบาล √ √ √ √ √ √

  ตระหนักในการจัดการด�านส่ิงแวดล�อม ตําบลกระจับ

3. การพัฒนาการเฝFาระวัง และการปFองกัน √ √ √ √ √ √

    ส่ิงแวดล�อม

4. การศึกษาวิจัย √ √

5. การติดตามและประเมินผล √ √ √ √ √ √

พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)

พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



4.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�า จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�าและ 188,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

และไหล*ทาง ไหล*ทาง จํานวน 4 คน ตําบลกระจับ

2 การจ�างเหมาผู�ดูแลคลอง จ�างเหมาดูแลคูคลองสาธารณะภายใน 72,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เขตเทศบาล จํานวน 2 คน ตําบลกระจับ

3 โครงการถนนสวย ซอยสะอาด 1.ดําเนินการจัดกิจกรรม ปรับปรุงถนนและ  - 1.ถนนสาย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √

ไหล*ทางให�เกิดความสะอาด สวยงาม หนองปลาดุก

ปลอดภัย จํานวน 2 สาย 2.ถนนสายเลียบ

2.ดําเนินการพัฒนาโดยร*วมมือกับ คลองดอนกระ

หน*วยงานอื่น ๆ เช*น บริษัท ชุมชน ฯลฯ เบื้อง

4 การฉีดล�างทําความสะอาด ฉีดล�าง ดูดโคลนเลนและทําความสะอาด 1,727,200 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √

ท*อระบายน้ํา ท*อระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)



4.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 1. เพ่ือให�ประชาชนเกิดความต่ืนตัวและ 50,000 1. ชุมชนดอน กองสาธารณสุข √ √ √ √ √

ดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ความตระหนักอย*างจริงจังในการจัดการขยะ กระเบื้องรวมใจ

ชุมชน 3 R ด�วยหลัก 3R พัฒนา

2. เพ่ือให�ประชาชนสามารถใช�ประโยชน#จาก 2. ชุมชนดอน

ขยะอินทรีย# ในการทําน้ําหมักชีวภาพ กระเบื้องพัฒนา

น้ํายาอเนกประสงค# ปุ\ยหมักชีวภาพ 3. หนองตะแคง

3. เพ่ือให�ประชาชนสามารถเพ่ิมรายได� ก�าวหน�า

ลดรายจ*ายภายในครอบครัวได� 4. พนักงาน

เทศบาล

5. อสม.

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)



4.3 แนวทางการพัฒนาลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การปFองกันและแก�ไขป2ญหามลพิษ 1.ติดตามและตรวจสอบแหล*งกําเนิดและ  - 1.บ.พีรับเบอร# กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขต สาเหตุของป2ญหามลพิษในเขตเทศบาล โพลิเมอร#

เทศบาล 2.กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 2.บ.ราชาเซรามิค

ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 3.บ.วีอาร#เค

3.มีการเฝFาระวังไม*ให�มีการระบายของเสีย สเปคตรัม

จากแหล*งกําเนิดต*างๆ ลงสู*แหล*งน้ําโดย 4.บ.แชมเปXdยน

มีเครือข*าย จํานวน 1 ชุด ฟXดส#

4.มีการสรุปผลการติดตาม และตรวจสอบ 5.บ.นําเชา

การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 6.บ.เอสเค

แจ�งในท่ีประชุม มีคอล จํากัด

7.ฟาร#มสุกร

8. อื่น ๆ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



4.5 แนวทางการพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ Clean food ดําเนินการตรวจประเมินร�านจําหน*ายอาหาร  - สถานท่ีจําหน*าย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

good Taste (อาหารสะอาด ให�ได�มาตรฐานตามเกณฑ# ดังนี้ อาหารในเขต

รสชาดอร*อย) 1.โรงอาหาร  จํานวน 1 แห*ง เทศบาล

2.ร�านจําหน*ายอาหาร จํานวน 5 แห*ง

3.แผงลอยจําหน*ายอาหาร จํานวน 10 แห*ง

2 โครงการตลาดนัดปลอดสาร 1.ดําเนินการตรวจหาสารปนเปcdอน  - ตลาดนัด 3 แห*ง, กองสาธารณสุข √ √ √

ปนเปcdอน   -ตลาดนัด  3  แห*ง ห�างสรรพสินค�า

  -ห�างสรรพสินค�า  2  แห*ง 2 แห*ง

2.ยกระดับตลาดนัดให�ได�มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 3 ประการ คือ

  1)ความสะอาดของสถานท่ีจําหน*ายอาหาร

  2)อาหารท่ีจําหน*ายต�องปลอดภัยจาก

สารต�องห�าม

  3)มีมาตรการคุ�มครองผู�บริโภค

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2558



5. ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร

วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช�และสถานท่ีปฏิบัติงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนารายได�ของเทศบาล และพัฒนาให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการปกครองและพัฒนาท�องถิ่น 

5.1 แนวทางการพัฒนาสร�างจิตสํานึก การมีส(วนร(วมในการอยู(ร(วมกันแบบเอื้ออาทร

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบ เพ่ือสร�างจิตสํานึกการมีส*วนร*วมใน 20,000 ทต.กระจับ สํานักปลัด √ √ √

ประชาชน (เทศบาลเคล่ือนท่ี) การอยู*ร*วมกันในสังคมแบบเอื้ออาทร

2 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สนับสนุนสบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 250,000 ทต.กระจับ สํานักปลัด √

ชุมชนสามแยกกระจับ สามแยกกระจับ (สัจจะวันละหนึ่งบาท)

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557



5.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกฎหมายชวนรู� ให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต�นแก* - เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ประชาชน ตําบลกระจับ และแผนงาน

 - วารสาร

 - แผ*นพับ

 - ส่ือสารสนเทศ

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา ประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 20,000 เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √

เทศบาลสามปX เทศบาลสามปX พ.ศ. 2559-2561 ตําบลกระจับ และแผนงาน

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บ ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √

ข�อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนในเขต ครัวเรือนในทุกชุมชน  จํานวน 3,120 ตําบลกระจับ

ชุมชน ครัวเรือน

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 36,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √

ชุมชน ประจําเดือน ผู�เข�าร*วมอบรมอย*างน�อย ตําบลกระจับ

80 คน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



5.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาท�องถ่ิน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการทบทวนแผนชุมชน จัดอบรมให�กับชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √

อย*างน�อย 80 คน ตําบลกระจับ

6 โครงการอบรมคณะกรรมการ ฝVกอบรมคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษา 300,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ชุมชน ท่ีปรึกษาชุมชนและผู�นํา ชุมชน เข�าร*วมกิจกรรม จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ

ชุมชน

7 โครงการกองทุนแม*ของแผ*นดิน อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการปFองกัน 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

เพ่ือแก�ไขป2ญหายาเสพติด และแก�ไขป2ญหายาเสพติด ตําบลกระจับ

จํานวน 50 คน

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2558พ.ศ.2557

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



5.3 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมและพัฒนาข�อมูลข(าวสารและประชาสัมพันธ�

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําจดหมายข*าวเทศบาล จัดทําจดหมายข*าวเทศบาล 15 วัน / 1 คร้ัง  - เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เพ่ือประชาสัมพันธ#กิจกรรม ข*าวสารเทศบาล ตําบลกระจับ และแผนงาน

ให�ประชาชนได�รับทราบ

2 จัดทําวารสารเทศบาล จัดทําวารสารเทศบาล  4 เดือน / คร้ัง  45,000 เทศบาล กองวิชาการ √ √

เพ่ือแจกจ*ายให�กับประชาชน ตําบลกระจับ และแผนงาน

และหน*วยงานอื่น ๆ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสํารวจผู�ประกอบ ออกสํารวจผู�ประกอบการรายใหม*  - เทศบาล กองคลัง √

การรายใหม* ตําบลกระจับ

2 โครงการออกสํารวจและให� ให�ความรู�และคําแนะนําผู�ประกอบการท่ี  - เทศบาล กองคลัง √ √

ความรู�ผู�ประกอบการเร่ือง เข�าข*ายต�องจดทะเบียนพาณิชย# ตําบลกระจับ

การจดทะเบียนพาณิชย#

3 โครงการสํารวจตรวจเย่ียม สํารวจผู�ประกอบการบ�านเช*าและปรับปรุง  - เทศบาล กองคลัง √ √

ผู�ประกอบการบ�านเช*า ภูมิทัศน#บ�านเช*า ตําบลกระจับ

4 โครงการบริการรับชําระภาษี บริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี  - เทศบาล กองคลัง √ √

นอกสถานท่ี ตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558



5.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร�างความรู� จัดอบรม เจ�าหน�าท่ีในหน*วยงานท่ีปฏิบัติ - เทศบาล กองคลัง √

ความเข�าใจการเบิกจ*ายเงินให� งานเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ*ายเงิน ตําบลกระจับ

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน จัดอบรม เจ�าหน�าท่ีในหน*วยงานท่ีปฏิบัติ  - เทศบาล ฯ กองคลัง √

พัสดุและทรัพย#และทรัพย#สิน งานเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ*ายเงิน

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดอบรม เจ�าหน�าท่ีในแต*ละกองเกี่ยวกับงาน  - เทศบาล ฯ กองคลัง √

งานพัสดุและทรัพย#สิน พัสดุ

4 โครงการอบรมและทัศนศึกษา จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ดูงานภายในหรือต*างประเทศของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ฯลฯ ตําบลกระจับ

คณะผู�บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน ฯลฯ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล พัฒนาบุคลากรเทศบาลจํานวน 80 คน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2558พ.ศ.2557



5.6 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนการปFองกัน จัดกิจกรรมร*วมปFองกันและลดอุบัติเหตุบน 10,000 เทศบาล สํานักปลัด √

อุบัติเหตุในช*วงวันหยุดเทศกาล ท�องถนนในช*วงวันหยุดเทศกาล ตําบลกระจับ

2 โครงการฝVกอบรมอาสาสมัคร ฝVกอบรมอาสาสมัครปFองกันภัยฝWายพลเรือน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ปFองกันภัยฝWายพลเรือน จํานวน 50 คน ตําบลกระจับ

3 โครงการฝVกอบรมหลักสูตร ผู�เข�าร*วมโครงการ 50 คน จัดกิจกรรมร*วม 10,000 เทศบาล สํานักปลัด √

การดับเพลิงเบื้องต�นให�แก* ปFองกันและลดอุบัติเหตุบนท�องถนนช*วง ตําบลกระจับ

พนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล วันหยุดเทศกาล

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



5.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงต*อเติมท่ีจอดรถ ปรับปรุงต*อเติมท่ีจอดรถ จํานวน 1 แห*ง 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

บริเวณสํานักงานเทศบาล ตําบลกระจับ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

เทศบาลตําบลกระจับ



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จํานวาน 130,500 เทศบาล สํานักปลัด √

ครุภัณฑ# ประจําสํานักปลัดเทศบาล     3 เคร่ือง ตําบลกระจับ

2) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร# งานทะเบียน 250,000 เทศบาล สํานักปลัด √

จํานวน 1 ชุด ตําบลกระจับ

3) จัดซ้ือกล�องโทรทัศน#วงจรปqด (CCTV) 2,500,000 เทศบาล สํานักปลัด √

จํานวน 1 ตัว ตําบลกระจับ

4)  จัดซ้ือพ*วงข�าง 11,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

5) จัดซ้ือสายส*งน้ําดับเพลิง 72,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

6) จัดซ้ือรองเท�าดับเพลิงแบบมีหูหิ้ว 22,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

7) จัดซ้ือชุดดับเพลิง กางเกง แบบมีซับใน 22,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

พ.ศ.2558พ.ศ.2557

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ  1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร# จํานวน ๑ เคร่ือง 22,000 เทศบาล กองคลัง √

เคร่ืองใช�วัสดุสํานักงาน ตําบลกระจับ

ประจํากองคลัง

 2) จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟFา 3,000 เทศบาล กองคลัง √

 จํานวน ๑ เคร่ือง ตําบลกระจับ

 3) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ#ชนิดเลเซอร#/ชนิด 18,000 เทศบาล กองคลัง √

LED  จํานวน ๑ เคร่ือง ตําบลกระจับ

 4) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ# Multi function ชนิด 23,000 เทศบาล กองคลัง √

เลเซอร#/ชนิด LED จํานวน 1 เคร่ือง ตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเล่ือยโซ*ยนต# เคร่ืองยนต# 2 จังหวะ 15,000 เทศบาล กองช*าง √

ครุภัณฑ#ประจํากองช*าง ขนาดเคร่ืองยนไม*เกิน 5 แรงม�า ตําบลกระจับ

จํานวน 1 เคร่ือง

2) จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต*งกิ่งไม� จํานวน 4 เคร่ือง 24,000 เทศบาล กองช*าง √

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ# ตําบลกระจับ

3) จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ�าแบบสายสะพาย 12,000 เทศบาล กองช*าง √

จํานวน 3 เคร่ือง 

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ#

4) จัดซ้ือตู�เช่ือมไฟฟFา ขนาด 300A พร�อม 12,000 เทศบาล กองช*าง √

อุปกรณ# จํานวน 1 ชุด 

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ#

5) จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเตอร# จํานวน 1 เคร่ือง 6,000 เทศบาล กองช*าง √

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ#

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

4 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช� จัดซ้ือตู�ลําโพงช*วยสอน จํานวน 1 ชุด 9,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

ครุภัณฑ# ประจํากองการศึกษา ตู�ลําโพงขนาด 8 นิ้ว พร�อมเคร่ือง เด็กเล็กเทศบาล

ขยายเสีย 40 วัตต# ชุดเคล่ือนย�าย พร�อม ตําบลกระจับ

CD/DVD, MP3, USB, ไมโครโฟน 2 ตัว

Mobile PA 8W 40W

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

5 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเคร่ืองเล*น DVD จํานวน 1 เคร่ือง 3,500 เทศบาล กองวิชาการ √

ครุภัณฑ# ประจํากองวิชาการและ ตําบลกระจับ และแผนงาน

แผนงาน

2) จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล 4,300 เทศบาล กองวิชาการ √

จํานวน  1 เคร่ือง ตําบลกระจับ และแผนงาน

3) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร# สําหรับ 33,000 เทศบาล กองวิชาการ √

ประมวลผล แบบท่ี 2  จํานวน  1  เคร่ือง ตําบลกระจับ และแผนงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน(วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

6 โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช� 1) จัดซ้ือเคร่ืองกรองหยาบ แท็งค#หอถังน้ํา 95,000 เทศบาล กองการประปา √

ครุภัณฑ# ประจํากองการประปา บาดาล จํานวน 1 เคร่ือง ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2558

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลกระจับ


