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บทที่  1    
บทนํา 

 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีบทบาท และอํานาจหน้าท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเอง และให้
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหารงานบุคคล  การเงิน และการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานหรือการ
พัฒนาท้องถ่ินออกมาบังคับใช้อีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542,พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 , 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.
2542 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อํานาจหน้าท่ีอย่างกว้างขวาง  โดยเพียงจะมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วย และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

  แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 5.2  กําหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของรายได้ของรัฐท้ังหมดในปี 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ  35  
ภายในปี  2549  จึงมีความจําเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ท่ีมีอยู่จํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความโปร่งใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให้บรรลุถึงจุดหมายดังกล่าว  
โดยใช้ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ให้คุ้มค่า และ             เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ท้ังในปัจจุบัน    และอนาคต     มีการ
ปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี 
กําหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาท่ีกําหนด  มีการควบคุมติดตาม และประเมินผล โดยการบริหาร
จัดการตามแผน แผนงานโครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสและพร้อมท่ีจะ
ให้มีการตรวจสอบท้ังโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 



 
 
 
 
จุดมุ่งหมายของแผนการดําเนินงาน 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนา สามปี และแผนดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาล
ประจําปีงบประมาณนัน้                 แผนดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
เทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึนมีการประสาน และ บูรณาการการทํางานกับ
หน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทําให้การ
ติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กําหนดให้เทศบาลจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมี
ข้ันตอน  ดังนี ้
  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สาม          สิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
จากข้ันตอนการดําเนินการจดัทําแผนการดําเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี ้
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 
  แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการ
ดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล  โดยแนวทางในการจัดทํา ดังนี ้

1.    เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดําเนินการ               
(Action Plan)  

2. จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ี

ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี     1    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีเทศบาล ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลแห่ง
นั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือก่ิง
อําเภอ            แบบบูรณาการ 
 
ข้ันตอนท่ี    2    การจัดทําร่างแผนดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทําร่างแผนดําเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินกําหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยมีเค้าโครงแผนดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนท่ี  1    บทนํา 
  ส่วนท่ี  2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
ข้ันตอนท่ี    3   การประกาศแผนดําเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนําร่างแผนดําเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือ
ประกาศใช้แผนดําเนินงาน พร้อมให้เทศบาลจัดทําประกาศของเทศบาล เรื่อง แผนดําเนินงาน
ประจําปี 2555           เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  2 
บัญชโีครงการพฒันา 

 
 
  เพ่ือให้ทราบถึงโครงการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลกระจับใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2555 ซึ่ งจะนําไปใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและ                      
การติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ เพ่ือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแต่ละด้าน โดยกําหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ซึ่งจะทําให้แนวทางในการ
ดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง) 

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง                

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์                 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปการใหเ้พียงพอได้มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสดุ และพัฒนาเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู ่มีระเบียบร้อยจากระบบผังเมืองรวมที่ถูกตอ้ง      

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายน้ํา                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 ปรับปรุงถนนซอย  ขุดรื้อทางเดิมแล้วปูผิวแอสฟัลท์ตกิ  250,000 ซอยกระจับ  กองช่าง       √ √ √             

   เทศบาลกระจับ 4/1 คอนกรีตกว้าง 4.0 เมตร ยาว 136      4/1                           

   ส่วนปลาย เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตรม.                               

                                    

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ø 0.60  430,000 ซอยกระจับ  กองช่าง       √ √ √             

  ซอยเทศบาลกระจับ 11/3 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาว 135  ม.ร    11/3                           

                                    

3 
ก่อสร้างรางระบายน้ําและ
ปูผิว ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาดกว้าง ค.ส.ล. 1,254,000 ซอยกระจับ 7 กองช่าง         √ √ √ √         

  ซอยเทศบาลกระจับ 7 แบบรางยูขนาดกว้าง 0.50 เมตร                               

    ยาว 260 เมตร พร้อมปผูิวจราจร                                

    กว้าง 4.50 เมตร ยาว 260 เมตร                               

    หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร                               

                                    

4 ก่อสร้างรางระบายน้ําซอย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  1,501,000 ซอยกระจับ  กองช่าง         √ √ √ √ √       

  เทศบาลกระจับ 15 ขนาดภายใน 0.30 x 0.30 พร้อมฝาปิด    15                            

    ค.ส.ล.ฝั่งเดยีว ยาวรวม 590 เมตร                               

                                    
 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง) 

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายน้ํา                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

5 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ø 0.60 
เมตร  1,588,000 

ซอยกระจับ 
14 กองช่าง           √ √ √ √ √     

  ซอยเทศบาลกระจับ 14 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 371 เมตร                              

    และปผูิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                               

                                    

6 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  2,000,000 
ริมถนนเพชร

เกษม กองช่าง           √ √ √ √ √ √ √ 

  ริมถนนเพชรเกษม ขนาด ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.   ( ฝั่งขวา )                           

    ยาวรวม 480 เมตร                               

                                    

7 เสรมิไหล่ทางข้างคลอง เสรมิไหล่ทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร  223,000 ริมคลองดา้น กองช่าง             √ √ √ √     

  ด้านข้างโรงเรยีนอาชีวะ ยาว 50 เมตร พร้อมทําหินเรียงยาแนว    ข้างโรงเรียน                           

  ดอนบอสโกบรเิวณใกล ้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร  อาชีวะดอน                          

   แท็งค์น้ํา    บอสโก                           

                                  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง) 

1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟแสงจันทร์ ขนาด 250 W  380,000 สามแยก กองช่าง               √ √ √     

  บริเวณสามแยกกระจับ จํานวน 30 โคม ระยะทางยาวรวม 900    กระจับ                            

     เมตร                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง) 

1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตน้ําประปา                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการขยายเขตประปา ก่อสร้างวางท่อเมนประปา PVC ขนาด  115,000 ชุมชนหนอง กองการ                √       

  ซอยโมนาร์ช   ø 3”  ชั้น 13.5 ระยะทาง 410 เมตร    กระจ่อย  ประปา                         

                                    

2 
เปลีย่นท่อเมนประปาซอย
เทศบาลทางเข้าหนองปลา เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC  ขนาด ø 4”  530,000 ชุมชนหนอง กองการ                √       

  ดุกถึงหน้าแขวงการทาง ชั้น  13.5   ระยะทางยาว  1,357   เมตร     ตะแคง  ประปา                         

  หนองตะแคง     สร้างสรรค ์                           

                                   

3 ขยายเขตประปา วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด ø 3”  57,000 ชุมชนดอน กองการ                  √     

  ซอยบ้าน อ.โอภาส    ชั้น  13.5  ระยะทางยาว  230 เมตร      กระเบื้องรวม ประปา                          

     ใจฯ              

                                   

4 ขยายเขตประปาจาก  วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด ø 3”  31,000 ชุมชนบึง กองการ                    √   

  หมู่บ้าน ซ.ีเค. ถึงหอพัก ชั้น  13.5    ระยะทางยาว  83   เมตร     กระจับ  ประปา                         

  คนงานโรงงานกระจกเพชร      ซ.ีเค.                           

  มงคล                                 

                                   

                                   

                                    

                                    

                                    

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) 

2.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์                 

เพื่อสง่เสริมการกระจายรายได ้ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในภาคเศรษฐกิจ โดยรวมประชาชนเกิดความมั่นคงในชีวิต    

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการอบรมอาชีพ จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   10,000 เทศบาล สํานักปลดั               √         

  ให้แก่ประชาชน จํานวน  80  คน   ตําบลกระจับ                           

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) 

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 อุดหนุนโครงการจัดงาน สนับสนุนงบประมาณจัดงาน  3,000 จังหวัดราชบุร ี สํานักปลดั           √             

  "กาชาดเที่ยวราชบุร ีปี   " กาชาดเที่ยวราชบรุ ี ปี พ.ศ.2555"                                

   พ.ศ. 2555" ตามหนังสืออําเภอบ้านโป่ง                                 

    ที่  รบ 0217/ว 1400                                

    ลงวันที่ 20 เมษายน 2554                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์                 

เพื่อให้เด็กเล็กในเขตเทศบาล ได้รบัการประกันคุณภาพด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาค             
3.1 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

      ( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการทัศนศึกษาเด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับเด็ก 30,000 

เทศบาล 
กอง       

√   
        

      
  เทศบาลตาํบลกระจับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   ตําบลกระจับ  การศึกษา                         
   ตําบลกระจับ  จํานวน 95  คน                               
                                    
2 โครงการมอบ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็ก 10,000 ห้องประชุม กอง           √             
  ประกาศนียบตัรให้กับด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   ร.ร.วัดจันทา  การศึกษา                         
  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลกระจับ  จํานวน  1  ครั้ง   ราม                           
   เทศบาล ฯ                                 
                                    
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติ              

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

      ( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผู้ปกครองศูนย ์ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 

ห้องประชุม 
กอง

การศึกษา 
  

√ 
      

    
  

        

  พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตําบล จํานวน 2 ครั้ง   ร.ร.วัดจันทา                           

   กระจับ      ราม                           

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 
3.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสม                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา 12,000 เทศบาล กอง                         

  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา   ตําบลกระจับ  การศึกษา                         

   เทศบาลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ                               

     การศึกษา                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.4 แนวทางการพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 1,149,200 โรงเรียน กอง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  สําหรับเด็กนักเรียน วัดจันทารามตามหนังสือกรมส่งเสริม   วัดจันทาราม  การศึกษา                         

  โรงเรียนวัดจันทาราม  การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด                                

     ที่  มท  0893.3/ว1223                                 

    ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2554                               

                                    

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเดก็ 1,007,000 ศูนย์พัฒนา กอง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล   เด็กเล็ก  การศึกษา                         

  เล็กเทศบาลตําบลกระจับ กระจับและเด็กนักเรยีนโรงเรียน                               

  และโรงเรียนวัดจันทาราม  วัดจันทาราม                               

                                    

3 ติดตั้งเหล็กดดัพร้อมมุ้งลวด ติดตั้งเหล็กดดัและมุ้งลวดรอบบรเิวณ 80,000 ศูนย์พัฒนา กอง      √                

  รอบบริเวณอาคารศูนย ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   เด็กเล็ก  การศึกษา                       

  พัฒนาเด็กเล็กฯ                 

                                   
4 จัดซื้อโตะ๊อาหารสําหรับ จัดซือ้โตะ๊อาหารสําหรับเด็กเล็ก  30,000 ศูนย์พัฒนา กอง         √               
   เด็กเล็ก จํานวน 6 ตัว   เด็กเล็ก การศึกษา                          
                                    

5 ก่อสร้างเทลานคอนกรีต ก่อสร้างศาลาเทลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก  70,000 ศูนย์พัฒนา กอง             √           

  เสรมิเหล็กหน้าศูนย์พัฒนา หนา 0.01 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า    เด็กเล็ก  การศึกษา                         

   เด็กเล็กฯ  197 ตารางเมตร                               

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.5 แนวทางการพัฒนา การผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา               

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อบัตรสุขภาพ  วัสด ุ อุปกรณ ์  20,000 ศูนย์พัฒนา กอง                 √       

    สื่อการเรียนการสอน วัสดุประจาํห้อง    เด็กเล็ก การศึกษา                          

    คู่มือ ฯลฯ                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น              

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 จัดงานวันเฉลมิพระ จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณเ์พื่อรณรงค ์ 200,000 เทศบาล กอง     √                   

  ชนมพรรษาพระบาท และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท   ตําบลกระจับ การศึกษา                          
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม ิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคดัเลือก                               
   พลอดุลยเดช ( 5 ธันวาคม พ่อดีเด่น                               
                                   
2 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ จัดงานสืบสานประเพณ ีสงกรานต ์ ณ 100,000 เทศบาล กอง             √           
    วัดจันทาราม   ตําบลกระจับ  การศึกษา                         
                                    
3 จัดงานประเพณีแหเ่ทียน จัดขบวนรถตกแต่ง ประดับผ้า ชุมชนละ 50,000 เทศบาล กอง                     √   
   พรรษา  1 คัน ,โรงเรียน , เทศบาล ฯลฯ     ตําบลกระจับ การศึกษา                          
    เพื่อนําไปถวาย  ณ วัดจันทาราม                               
                                    
4 จัดงานวันเฉลมิพระ จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณเ์พื่อรณรงค ์ 200,000 เทศบาล กอง                     √   
  ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องคส์มเด็จ   ตําบลกระจับ การศึกษา                          
  เจ้าพระบรมราชินีนาถ  พระนางเจ้าสิริกิติ ์และคดัเลือกแมด่ีเด่น                               
   ( 12 สิงหาคม )                                 
                                    
                                    
                                    
                  
                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 
3.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นนัทนาการ และกิจกรรมของ
เยาวชน               

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

      ( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อุดหนุนโครงการแข่งขัน อุดหนุนเงินให้แก่ อปท. ที่เป็นเจ้าภาพ 30,000 เทศบาล กอง     √                   
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   ตําบลกระจับ  การศึกษา                         

 ครั้งที่ 2                 

                                    
2 โครงการจดังานวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็ก จาํนวน 1 ครั้ง 100,000 เทศบาล กอง       √                 
   แห่งชาต ิ     ตําบลกระจับ การศึกษา                          
                                    
3 จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 20,000 เทศบาล กอง           √       √     
  เทศบาลตาํบลกระจับ 24 คน จํานวน 2 ครั้ง   ตําบลกระจับ การศึกษา                          

                                    
4 โครงการแข่งขันกีฬา สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆภายในและ 80,000 เทศบาล กอง             √           
  ภายในและนอกเขต นอกเขตเทศบาล   ตําบลกระจับ การศึกษา                          
 เทศบาล                 
                                    
5 อุดหนุนกีฬาเทศบาล อุดหนุนเงินให้แก่เทศบาลที่เป็นเจา้ภาพ 5,000 เทศบาล กอง             √          
  สัมพันธ์จังหวัดราชบุร ี จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ์   เจ้าภาพ  การศึกษา                         
    จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 17 ประจําป ี                              
     พ.ศ. 2555                              
                                   
                                    

                                    



                  

แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพปัองกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ  

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ จัดประชุม  อสม.เดือนละ 1 ครั้ง 36,000 เทศบาล กอง   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  อาสาสมัครสาธารณสุข      ตําบลกระจับ  สาธารณสุข                         

  ( อสม. )                 

                                   

2 โครงการออกกําลังกายเพื่อ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค 43,200 กลุ่มแอโรบิค กอง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   สุขภาพ จํานวน  1  กลุ่ม   วัดจันทาราม สาธารณสุข                          

                                    

3 โครงการป้องกันและ 1)จัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่ง   ชุมชนใน กอง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพาะพันธุ์ลูกน้ํา ยงุลาย 4 ครั้ง/ป ีและทุก    เขตเทศบาล  สาธารณสุข                         

    7 วันช่วงที่มีการระบาด                               

    2)พ่นหมอกควัน/ฝอยละออง 6 ครั้ง/ป ี                               

    3)สํารวจครัวเรือน ดัชนีความชุกลูกน้ํา                               

    ยุงลายค่า HI ไม่ให้เกินร้อยละ 10                                

    4)จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน                               

    10 ราย/ป ี                               

    5)ดําเนินการชุมชนตัวอย่าง ปลอดลูกน้ํา                               

    ยุงลาย จํานวน 2 ชุมชน                               

     -ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา                               

     -ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา                               

                                    

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพปัองกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ  

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรม  ให้ความรู ้ ตรวจสุขภาพ   100,000 เทศบาล กอง         √   √ √ √   √   

  ผู้สูงอายสุมาชิกชมรม จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขขภาพผู้สงูอาย ุ   ตําบลกระจับ  สาธารณสุข                         

  ผู้สูงอาย ุ                 

                                   

5 โครงการแข่งขันกีฬาสาน จัดกิจกรรมกีฬา อสม. 15,000 เทศบาล กอง           √ √           

  สัมพันธ์อาสาสมัคร     ตําบลกระจับ  สาธารณสุข                         

 สาธารณสุข ( อสม. )                 

                                    

6 โครงการอบรมและศึกษาด ู จัดอบรมและศึกษาดูงาน  อสม.    300,000 เทศบาล กอง             √           

  งานของอาสาสมัคร จํานวน 127  คน   ตําบลกระจับ  สาธารณสุข                         

 สาธารณสุข (อสม.)                 

                                    

7 อุดหนุนโครงการพัฒนา อุดหนุนงบประมาณ อสม. ชุมชนละ 120,000 ทุกชุมชน กอง               √         

  สาธารณสุขมูลฐาน 10,000.- บาท จํานวน 12 ชุมชน        สาธารณสุข                         

    เพื่อใช้ในการดําเนินงานของ  อสม.                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 

3.9 แนวทางการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 สมทบระบบหลักประกัน สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 154,020 กองทุนหลัก กอง               √         

   สุขภาพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล คนละ   ประกัน  สาธารณสุข                         

    20.00  บาท  จํานวน 7,701  คน   สุขภาพ                           

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) 
3.10 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพและเงินพิเศษแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส              

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 สนับสนุนช่วยเหลือ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ 1,152,000 เทศบาล สํานักปลดั √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  ผู้สูงอาย ุและ ผู้ป่วยเอดส ์คนละ  500 บาท  ตามบัญชี   ตําบลกระจับ                           

   ผู้ด้อยโอกาส รายชื่อผู้สมควรไดร้ับเบี้ยยังชีพของ                                

    
เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ประชาสงเคราะห์
จังหวัด ดังนี้                               

     -  ผู้สูงอาย ุ จํานวน  102  ราย                               

     -  ผู้พิการ  จํานวน  86  ราย                               
     -  ผู้ป่วยเอดส ์ จํานวน  4  ราย                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
4.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์                 

เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย มีทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมทั้งเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จรรโลงใจด้านภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม       

ทรัพยากรธรรมชาติและเผยแพรภ่มูิปัญญาท้องถิ่น                

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการคลองสวยน้ําใส 1. การพัฒนาด้านการบําบดั ฟื้นฟู 30,000 คลอง กอง         √ √ √ √ √ √ √ √ 

  สิ่งแวดล้อม  สาธารณะ สาธารณสุข             

    2. การพัฒนาสร้างจิตสํานึกและความ   ในเขต                           

      ตระหนักในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม   เทศบาล                           

    3. การพัฒนาการเฝา้ระวัง และการ    ตําบลกระจับ                           

    ป้องกัน สิ่งแวดล้อม                               

    4. การศึกษาวิจัย                               

    5. การติดตามและประเมินผล                               

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 จ้างเหมากวาดทางเท้าและ จ้างเหมากวาดทางเท้าและไหล่ทาง 192,000 เทศบาล กอง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   ไหล่ทาง จํานวน 4   คน   ตําบลกระจับ  สาธารณสุข                         

                                    

2 จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง  จํานวน  7    คน 210,000 เทศบาล กอง         √ √ √ √ √ √ √ √ 

        ตําบลกระจับ  สาธารณสุข                         

                                    

                                    

3 โครงการถนนสวยปลอด จัดกิจกรรม ปรับปรุง ถนนและไหล่ทาง  -  -ถนนสาย กอง         √ √ √ √ √ √ √ √ 

  ขยะ ให้เกิดความสวยงาม ปลอดภัย ร่มรื่น  หนองปลาดุก  สาธารณสุข             

   ปลอดขยะ จํานวน 2 สาย    -ถนนสาย                          

       เลียบคลอง                           

        ดอนกระเบื้อง                           

                                   

4 โครงการจดัการขยะมลู จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ สําหรบัชุมชน  - ชุมชนหนอง กอง         √ √ √ √ √ √ √ √ 

   ฝอย นําร่อง จํานวน 1 ชุมชน   ตะแคง  สาธารณสุข                         

    ก้าวหน้า              

                                    

5 ฉีดล้างทําความสะอาดท่อ ฉีดล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ําใน ตามความ ในเขต กอง           √ √           

  ระบายน้ํา เขตเทศบาล จําเป็น เทศบาล  สาธารณสุข                         

        ตําบลกระจับ                           

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

4.3 แนวทางการพัฒนาลดปริมาณและควบคุมมลพิษ                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 การป้องกันและแก้ไข 1.ติดตามและตรวจสอบแหล่งกําเนิดและ  - 1.บ.พีรับเบอร ์ กอง         √ √ √ √ √ √ √ √ 

 ปัญหามลพิษโรงงาน สาเหตุของปัญหามลพิษในเขตเทศบาล  โพลิเมอร ์ สาธารณสุข             

  อุตสาหกรรมในเขต 2.กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน   2.บ.ราชา                           

   เทศบาล ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล   เซรามคิ                           

    3.มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบายของเสีย   3.บ.วีอาร์เค                           

    จากแหล่งกําเนิดต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ําโดย   สเปคตรัม                           

    มีเครือข่าย จํานวน 1 ชุด   4.บ.แช                           

    4.มีการสรุปผลการติดตาม และตรวจสอบ   มเปี้ยน                           

    การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม   ฟีดส ์                           

    แจ้งในที่ประชุมทุกครั้ง    5.บ.นําเชา                           

                                   

                                    

                                    

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

4.5 แนวทางการพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการ Clean food  ดําเนินการตรวจประเมินร้านจาํหน่าย  - สถานที่ กอง         √ √ √ √ √ √ √ √ 

  good Taste (อาหาร อาหารให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ดังนี้   จําหน่าย  สาธารณสุข                         

  สะอาดรสชาดอร่อย) 1.โรงอาหารมาตรฐาน จาํนวน 1 แห่ง   อาหารในเขต                           

    2.ร้านจําหน่ายอาหาร จํานวน 5 แห่ง    เทศบาล                           

    3.แผงลอยจําหน่ายอาหาร จํานวน 3 แห่ง                               

    4.ตรวจสารปนเปื้อน จํานวน 3 แห่ง                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเอื้อ อาทร              

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์                 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนารายได้ของเทศบาล และพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น  

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น               

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน 20,000 เทศบาล สํานักปลดั       √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  กรรมการชุมชน    ตําบลกระจับ                           

                                   

2 โครงการจดัทําทบทวนแผน จัดอบรมทบทวนแผนชุมชน จํานวน 60  10,000 เทศบาล สํานักปลดั         √               

   ชุมชน  คน   ตําบลกระจับ                           

                                    

3 โครงการจดัทําแผนพัฒนา ประชาคมชุมชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 10,000 เทศบาล กองวิชาการ         √ √ √ √ √       

  เทศบาลสามป ี เทศบาลสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ตําบลกระจับ และ                        

     แผนงาน             

                                   

4 โครงการอบรม จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 300,000 เทศบาล สํานักปลดั          √             

  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน   ตําบลกระจับ                           

   ชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน เทศบาลตาํบลกระจับ จํานวน 120 คน                               

                                   

5 อุดหนุนตามโครงการ อุดหนุนอําเภอบ้านโป่ง ตามโครงการ 30,000 อําเภอ สํานักปลดั               √         

  ประสาน  การแก้ไขปญัหา ประสานการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ตาม   บ้านโป่ง                            

  ยาเสพตดิ หนังสืออําเภอบ้านโป่ง ที่ รบ 0217/ว                               

    1400 ลง วันที่ 20 เมษายน 2544                               

                                    



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาข้อมลูข่าวสารและประชาสมัพันธ ์                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 จัดทําวารสารเทศบาล จัดทําวารสารเทศบาล  4 เดือน / ครั้ง   45,000 เทศบาล กองวิชาการ       √       √       √ 

    เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน    ตําบลกระจบั และ                         

    และหน่วยงานอื่น ๆ      แผนงาน                         

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนนิงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการ " ท้องถิ่นดี ภาษี 
ประชาสมัพันธ์  แจกของรางวัลสรา้ง
แรงจูงใจ 20,000 เทศบาล กองคลัง       √ √ √ √           

  ช่วยท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง" ให้ผูม้าเสียภาษีมาเสียภาษีตามกําหนด   ตําบลกระจับ                           

                                    

2 บริการรบัชําระภาษีนอก บริการรบัชําระภาษีนอกสถานที่  - เทศบาล กองคลัง                   √ √ √ 

   สถานที่     ตําบลกระจับ                           

                                    

3 สํารวจข้อมลูภาคสนาม สํารวจข้อมลูภาคสนามผู้ประกอบการราย  - เทศบาล กองคลัง √ √ √                   

  ผู้ประกอบการรายใหม ่  ใหม ่   ตําบลกระจับ                           

                                    

4 ติดตามภาษีค้างชําระ ติดตามภาษีค้างชําระ  - เทศบาล กองคลัง               √ √ √     

        ตําบลกระจับ                           

                                    

5 ประชาสมัพันธ์การเสียภาษี ประชาสมัพันธ์การเสียภาษี  - เทศบาล กองคลัง   √ √                   

        ตําบลกระจับ                           

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 
5.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของ
บุคลากร                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการอบรมและทัศน จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  450,000 เทศบาล สํานักปลดั       √                 

  ศึกษาดูงานภายในหรือ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล    ตําบลกระจับ                           

  ต่างประเทศของคณะ  พนักงาน ลูกจ้าง  จํานวน   80  คน                               

  ผู้บริหารสมาชิกสภา                                 

 เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง                 

                                    

2 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล  ทําบุญ   5,000 เทศบาล สํานักปลดั             √           

    เลี้ยงพระ ฯลฯ   ตําบลกระจับ                           

                                    

3 โครงการสนับสนุน สนับสนุนทุนการศกึษาให้กับพนักงาน 200,000 เทศบาล สํานักปลดั   √     √    √     √   

  ทุนการศึกษาระดับปรญิญา เทศบาลในระดับปริญญาตรีและ   ตําบลกระจับ                           

 ตรีและปรญิญาโท ปริญญาโท                

                                    

4 โครงการศูนย์ประสานการ อุดหนุนจังหวัดราชบุร ีตามหนังสอื  10,000 เทศบาล สํานักปลดั             √           

  พัฒนาศักยภาพหน่วย จังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0037.2/ว 7863    ตําบลกระจับ                           

   สนับสนุนภารกิจฯ ลงวันที่ 9 พฤาภาคม 2554                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา ปรับปรุง ซ่อมแซม  เปลี่ยนโถปัสสาวะ 100,000 เทศบาล สํานักปลดั             √           

  ในอาคารสํานักงาน   ชาย–หญิง กระจกส่องตดิผนัง ฯลฯ     ตําบลกระจับ                           

   เทศบาล   จํานวน  6  ห้อง                                 

                                    

2 ปรับปรุงห้องงานป้องกัน ปูพื้นกระเบื้องห้องงานป้องกันฯ  ชั้นล่าง    21,000 เทศบาล สํานักปลดั               √         

  และบรรเทาสาธารณภยั   พื้นที่กว้าง   8.00 ม.  ยาว 4.20 ม.    ตําบลกระจับ                           

    หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  32.80 ม. และ                               

    ติดตั้งพัดลมดดูอากาศขนาด                               

    เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  14 นิ้ว                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 โครงการจดัหา เครื่องมือ  1) จัดซื้อเครื่องโทรสาร  จํานวน  1   18,000 เทศบาล สํานักปลดั             √         

 เครื่องใช้ครุภณัฑ ์ประจํา  เครื่อง                

   สํานักปลัดเทศบาล    ตําบลกระจับ                           

   2) จัดซื้อล็อคเกอร์ ขนาด 2 บาน สําหรับ 7,500 เทศบาล สํานักปลดั                 √       

    เก็บเสื้อ รองเท้า จํานวน 1 ตู ้   ตําบลกระจับ                         

                                    

    3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 33,500 เทศบาล สํานักปลดั                 √       

    ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง   ตําบลกระจับ                         

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                   

                                    

                                    

                                   

                                    

                                    

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

2 โครงการจดัหา เครื่องมือ  1) จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  4,500 เทศบาล กองคลัง           √ √           

  เครื่องใช้ครุภณัฑ์ประจํา จํานวน  1  ตู ้   ตําบลกระจับ                           

   กองคลัง                                

    2) จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง และที่วาง 10,000 เทศบาล กองคลัง           √ √           

    แขนสําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ตวั   ตําบลกระจับ                           

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

3 โครงการจดัหา เครื่องมือ  1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 9,000 เทศบาล กองช่าง           √             

  เครื่องใช้ครุภณัฑ์ประจํา จํานวน  1  ตัว   ตําบลกระจับ                           

   กองช่าง                                

    2) จัดซื้อคอมพิวเตอร ์จํานวน 1 เครื่อง 31,000 เทศบาล กองช่าง           √             

        ตําบลกระจับ                           

                                    

    3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร ์ 9,000 เทศบาล กองช่าง           √             

    จํานวน  1  เครื่อง   ตําบลกระจับ                           

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  

                  



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

4 โครงการจดัหาเครื่องมือ  1) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน  3,000 เทศบาล กองวิชาการ         √               

  เครื่องใช้ครุภณัฑ ์ประจํา จํานวน  5  เครื่อง   ตําบลกระจับ และ                        

 กองวิชาการและแผนงาน    แผนงาน             

                                  

    3) จัดซื้อถาดวางเครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ 4,000 เทศบาล กองวิชาการ         √               

    แบบตั้งโต๊ะ  จํานวน  1  ชุด   ตําบลกระจับ และ                        

     แผนงาน             

                                  

    2) ติดตั้งลําโพงเสียงไร้สาย  จํานวน  3   141,000 เทศบาล กองวิชาการ            √           

     จุด   ตําบลกระจับ และ                        

           แผนงาน                        

                                   

                                   

                                  

                                  

                                   

                                   

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    



แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2555 

เทศบาลตําบลกระจับ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร) 

5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

5 โครงการจดัหาเครื่องมือ  1) จัดซื้อตู้น้ําหยอดเหรียญ ระบบ 3  70,000 เทศบาล กองการ                      √ 

  เครื่องใช้ครุภณัฑ์ ประจํา หัวจ่ายจํานวน 1 ตู ้   ตําบลกระจับ ประปา                          

   กองการประปา                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  
 
 


