
1. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐานและการผังเมือง
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปการให�เพียงพอได�มาตรฐานเกิดประโยชน#สูงสุด และพัฒนาเขตเทศบาลให�เป)นเมืองน*าอยู* มีระเบียบร�อยจากระบบผังเมืองรวมที่ถูกต�อง
1.1 แนวทางการพัฒนา ก(อสร	าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายน้ํา
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ก*อสร�างรั้ว พร�อมป1ายชื่อ ศพด. ก*อสร�างรั้ว , ประตู พร�อมป1ายชื่อ ศพด. 800,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √

(ริมบึงกระจับ) ความยาวรวมไม*น�อยกว*า 180 เมตร เด็กเล็กฯ
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) (ริมบึงกระจับ)

2 ก*อสร�างถนนแอสฟ@ลท#ติกคอนกรีต ก*อสร�างถนนแอสฟ@ลท#ติกคอนกรีต 600,000 ซอยกระจับ 29/1 กองช*าง √ √
ซอยเทศบาลกระจับ 29/1 หนา 0.05 เมตร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร

ยาว 255 เมตร

3 ก*อสร�างปรับปรุงถนนซอย ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. กว�าง 4.00 เมตร 3,000,000 ซอยกระจับ 16 กองช*าง √ √ √
เทศบาลกระจับ 16 ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร พร�อม

ปรับปรุงปากบ*อพักเดิม จํานวน 46 บ*อ

4 ก*อสร�างถนนผิวหินคลุกซอย ก*อสร�างถนนผิวหินคลุกบดอัดแน*น 250,000 ซอยกระจับ 18 กองช*าง √ √
เทศบาลกระจับ 18 กว�าง 3.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร 

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.1 แนวทางการพัฒนา ก(อสร	าง ปรับปรุงถนน สะพาน รางระบายน้ํา
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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�างรางระบายน้ําซอย ก*อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบรางยู 800,000 ซอยกระจับ 25 กองช*าง √ √ √

เทศบาลกระจับ 25 ขนาดความกว�างภายใน 0.30 เมตร
ความยาวรวมไม*น�อยกว*า 260.00 เมตร

6 ก*อสร�างถนนแอสฟ@ลท#ติกคอนกรีต ก*อสร�างถนนแอสฟ@ลท#ติกคอนกรีต 1,200,000 ศูนย#พัฒนา กองช*าง √ √ √
เข�าศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล หนา 0.05 เมตร กว�าง 6.00 เมตร เด็กเล็ก
ตําบลกระจับ ยาว 248 เมตร (บึงกระจับ)

7 ติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณ ติดตั้งราวกั้นอันตราย ความยาวไม*น�อยกว*า 650,000 บริเวณ กองช*าง √ √
ริมบึงกระจับ 410.00 เมตร บึงกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ;าสาธารณะและปรับปรุงซ(อมแซม
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 อุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาคอําเภอ 715,000 หมู* 11 กองช*าง √ √ √

อําเภอบ�านโปKง บ�านโปKง เพื่อเพิ่มขนาดหม�อแปลงไฟฟ1า ตําบลหนองอ�อ
บริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ หมู*ที่ 11
ตําบลหนองอ�อ

2 อุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาคอําเภอ 350,000 บริเวณศูนย# กองช*าง √ √ √
อําเภอบ�านโปKง บ�านโปKง เพื่อติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ1าพร�อม พัฒนาเด็กเล็ก

ป@กเสาพาดสาย บริเวณศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก (สวนสาธารณะ
เทศบาลกระจับ บึงกระจับ)

3 ปรับปรุงสายเมนภายในบริเวณ เปลี่ยนสายเมนพร�อมติดตั้งตู�ควบคุม 350,000 สวนสาธารณะ กองช*าง √ √ √
สวนสาธารณะบึงกระจับ ขนาด 800A บึงกระจับ

4 ปรับปรุงสายเมนพร�อมติดตั้งโคม เปลี่ยนสายเมนพร�อมติดตั้งโคมไฟฟ1าส*อง 178,000 ซอยกระจับ 6 กองช*าง √ √ √
ไฟฟ1าส*องสว*างเพิ่มซอยกระจับ 6 สว*างเพิ่ม 26 โคม ระยะทางยาวรวม 703.00

เมตร

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2558 พ.ศ .2559



1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ;าสาธารณะและปรับปรุงซ(อมแซม
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 อุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาคอําเภอ 105,000 ซอยกระจับ 4/4 กองช*าง √ √ √

อําเภอบ�านโปKง บ�านโปKง เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ1าโคมส*องสว*าง บ�าน ผช.สมบุญ
ซอยเทศบาลกระจับ 4/4  โพธิ์ศรี
(บ�านผช.สมบุญ โพธิ์ศรี) รวมระยะทาง 
395 เมตร

6 อุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนการไฟฟ1าส*วนภูมิภาคอําเภอ 170,000 ซอยข�างอู* กองช*าง √ √ √
อําเภอบ�านโปKง บ�านโปKง เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ1าโคมส*องสว*าง วงษ#ลือชัย

พร�อมป@กเสาพาดสายซอยข�างอู*วงษ#ลือชัย
ระยะทางรวม 300 เมตร

7 ก*อสร�างเสาไฟฟ1าแบบเสาสูง ก*อสร�างเสาไฟฟ1าเสาสูง(ไฮแมส) ความสูง 1,250,000 บริเวณเกาะ กองช*าง √ √ √
ไม*น�อยกว*า 20 เมตร จํานวน 2 ต�น กลางถนนหน�า

ป1อมตํารวจ
ดอนกระเบื้อง

และโค�งหนองอ�อ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตน้ําประปา
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ปรับปรุงภูมิทัศน#บริเวณหอถัง ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร�อย ทัศนียภาพ - เทศบาล กองการประปา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ประปา สวยงามจํานวน 9 หอถัง ตําบลกระจับ
(งานผลิตเป)นผู�รับผิดชอบ)

2 โครงการปรับปรุงหอถังประปา เพื่อจ*ายเป)นค*าปรับปรุงเทปูนบริเวณใต� 230,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √ √
หอถังประปา ทาสีหอถังประปา จํานวน กระจับ
5 แห*ง

3 โครงการก*อสร�างขยายเขตประปา วางท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 3" ชั้น 13.5    216,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √
ซอยเทศบาลกระจับ 4/1.1 4" ชั้น 13.5 ระยะทางยาว  500 เมตร กระจับ
(ซอยฟาร#มชื่น ประไพ ตั้งแต*หน�า
บ�านนายมน  ยืนยง  ถึงบ�าน
นายมานพ คนใหญ*)

4 โครงการก*อสร�างขยายเขตประปา วางท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 3" 203,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √
ซอยบ�าน ผช.สมบุญ โพธิ์ศรี ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 470 เมตร กระจับ

5 โครงการก*อสร�างขยายเขตประปา วางท*อเมนประปา PVC ขนาด ø 3" 130,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √
ซอยอู*วงษ#ลือชัย ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 300 เมตร กระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�
เพื่อส*งเสริมการกระจายรายได� ประชาชนมีรายได�เพียงพอต*อการดํารงชีพ แก�ไขป@ญหาความยากจน เพื่อให�เกิดประสิทธิผลในภาคเศรษฐกิจ โดยรวมประชาชนเกิดความมั่นคงในชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา ส(งเสริม และพัฒนาอาชีพให	แก(ประชาชน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการพัฒนากลุ*มสตรี จัดฝWกอบรมเสริมสร�างอาชีพให�กลุ*มสตรี 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √

เทศบาลตําบลกระจับ ในเขตเทศบาล  จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ

2 โครงการอบรมอาชีพ จัดอบรมอาชีพให�แก*ประชาชน  50,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ให�แก*ประชาชน จํานวน  80  คน ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.3 แนวทางการพัฒนา ส(งเสริมการท(องเที่ยว
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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�านโปKง 15,000 จังหวัดราชบุรี สํานักปลัด √

"กาชาดเที่ยวราชบุรี ปX พ.ศ. 2559"  ร*วมจัดงาน " เที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ*ง 
ปX 2559" 

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�
เพื่อให�เด็กเล็กในเขตเทศบาล ได�รับการประกันคุณภาพด�านการศึกษาขั้นพื้นฐานและได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย*างเสมอภาค
3.1 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให	มีความพร	อมก(อนเข	ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 กิจกรรมเยี่ยมบ�านเด็กนักเรียน  - เยี่ยมบ�านเด็กนักเรียน ศพด. บ�านละ - บ�านของเด็ก กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 ครั้ง เป)นอย*างน�อย นักเรียน ศพด.
เทศบาลตําบลกระจับ

2 โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียน จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ให�กับเด็ก 20,000 ฟาร#มจระเข� กองการศึกษา √
ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สวนสามพราน
กระจับ ตําบลกระจับ  จํานวน 1  ครั้ง

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร การจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให	สอดคล	องกับระบบการศึกษาของชาติ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ครั้ง ร.ร.วัดจันทาราม
เด็กเล็กฯ ตั้งตรงจิตร 5

2 โครงการประชุมผู�ปกครอง ประชุมสร�างความเข�าใจในการบริหาร - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √
เด็กนักเรียนศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดการเรียนการสอนของศูนย#พัฒนา เด็กเล็กฯ

เด็กเล็กฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให	มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ที่เกี่ยวข�อง ตําบลกระจับ
ตําบลกระจับ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ .2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.4 แนวทางการพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 1,632,000 ร.ร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทารามตามหนังสือกรมส*งเสริม ตั้งตรงจิตร 5
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 
5  มิถุนายน 2558

2 ค*าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามหนังสือกรมส*งเสริมการปกครอง 571,200 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ส*วนท�องถิ่น ด*วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ เด็กเล็ก
กระจับ ว. 3149  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็ก จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 992,300 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
เด็กนักเรียนเด็กเล็กเทศบาล ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ เด็กเล็กฯ
ตําบลกระจับและวัดจันทาราม และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม

ตามหนังสือกรมส*งเสริมการปกครองท�องถิ่น
ด*วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

เทศบาลตําบลกระจับ
(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.4 แนวทางการพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการก*อสร�างเสาธง บริเวณ ก*อสร�างเสาธง บริเวณ ศพด. จํานวน 1 ต�น 100,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √

ศพด. จํานวน 1 ต�น เด็กเล็ก
(ริมบึงกระจับ)

5 โครงการติดตั้งมุ�งลวดเหล็กดัด ติดตั้งมุ�งลวด เหล็กดัด ประตู หน�าต*าง 100,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √

ศพด. รอบอาคาร ศพด. ริมบึงกระจับ เด็กเล็ก
(ริมบึงกระจับ)

6 สนับสนุนโครงการส*งเสริมการเรียน สนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอน 97,000 โรงเรียน กองการศึกษา √
การสอน ดนตรีไทย และการเล*น ดนตรีไทยให�กับโรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม
เป)นวงดนตรี (ตั้งตรงจิตร 5)

7 เปYดศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เปYดศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √
ตําบลกระจับ (ริมบึงกระจับ) (ริมบึงกระจับ) เด็กเล็ก

(ริมบึงกระจับ)

พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558



3.5 แนวทางการพัฒนา การผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการกระเปZานิทาน จัดกระเปZานิทานให�เด็กศูนย#พัฒนาเด็กเล็กฯ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ยืมกลับบ�าน เด็กเล็ก

เทศบาลตําบลกระจับ
(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559



3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด	านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปEญญาท	องถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการสร�างงานจากภูมิป@ญญา จัดอบรมให�ความรู�แก*เด็กและเยาวชนใน 50,000 เทศบาล กองการศึกษา

ท�องถิ่น การจัดทํา ตําบลกระจับ
1. อาหารจากสมุนไพรพื้นบ�าน √
2. ผลิตภัณฑ#เดโคพาสตะกร�าสาน √

2 โครงการธรรมะนําทาง นําเด็กและเยาวชน จํานวน 60 คน เข�า 50,000 วัดใหม*เจริญผล กองการศึกษา √
ปฏิบัติธรรมที่วัด ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน อ.ท*ามะกา

จ.กาญจนบุรี

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณ#เพื่อรณรงค#และ 100,000 เทศบาล สํานักปลัด √
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ�า ถวายเป)นพระราชกุศลแด*องค#พระบาท ตําบลกระจับ
อยู*หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ�าอยู*หัว ผู�เข�าร*วมกิจกรรม
(5 ธันวาคม) อย*างน�อย 500 คน

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันที่ 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √
24 เมษายน ของทุกปX ตําบลกระจับ

เทศบาลตําบลกระจับ
แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.6 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรม ด	านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปEญญาท	องถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห*รถบุปผชาติประจําปXชุมชน 200,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

สงกรานต# และหน*วยงาน
 - การประกวดก*อพระเจดีย#ทราย
 - การรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ
 - การสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ#

6 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห*เทียนพรรษาประจําชุมชน 20,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √
แห*เทียนพรรษา และหน*วยงาน

 - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทารามและ
วัดที่ชุมชนประสงค#จํานําไปถวาย

7 โครงการจัดวันเฉลิมพระชนม จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณ#เพื่อรณรงค#และ 100,000 เทศบาล สํานักปลัด √
พรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ ถวายเป)นพระราชกุศลแด*องค#สมเด็จ ตําบลกระจับ
พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) พระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ผู�เข�าร*วมกิจกรรมอย*างน�อย 500 คน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)



3.7 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมการจัดกิจกรรมด	านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการสนับสนุนการแข*งขัน จัดการแข*งขันกีฬาและจัดส*งนักกีฬาเข�าร*วม 150,000 เทศบาล กองการศึกษา √ √

กีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล การแข*งขันกีฬาต*าง ๆ ทั้งในและนอกเขต ตําบลกระจับ
เทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห*งชาติ  -จัดกิจกรรมวันเด็ก เด็กและเยาวชนร*วม 150,000 เทศบาล กองการศึกษา √
กิจกรรมอย*างน�อย จํานวน 1,000 คน ตําบลกระจับ

3 สนับสนุนอุปกรณ#กีฬาจํานวน 12 สนับสนุนอุปกรณ#กีฬาจํานวน 12 ชุมชน 90,000 ชุมชนในเขต กองการศึกษา √
ชุมชน เทศบาล

4 โครงการส*งเสริมสภาเด็กและ จัดอบรมด�านจิตสาธารณะและการอนุรักษ# 50,000 ชุมชนในเขต กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
เยาวชนในเขตเทศบาล สิ่งแวดล�อมและทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน เทศบาล

เรียนรู�ให�กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

5 โครงการต�นกล�าประชาธิปไตย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให�แก*เด็กและ 30,000 ค*ายนเรศวร กองการศึกษา √
เยาวชนในการเรียนรู�เรื่องประชาธิปไตย อ.ชะอํา

จ.เพชรบุรี

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให	ครอบคลุมทั้งด	านส(งเสริมสุขภาพปEองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟIJนฟูสุขภาพ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ตรวจอาหารปลอดภัย กิจกรรมตรวจอาหารกลางวันของ - ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียน ศพด. เด็กเล็ก

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ - จัดประชุม อสม. เดือนละ 1 ครั้ง 42,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) - ยกระดับมาตรฐาน อสม. โครงการสอบ ตําบลกระจับ

ประเมินความรู�ทุกเดือน

3 โครงการ - จัดกิจกรรมรณรงค#กําจัดแหล*งเพาะพันธุ# - ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
"บ�านนี้ปลอดลูกน้ํายุงลาย" ลูกน้ํายุงลาย 4 ครั้ง/ปX เทศบาล

- สํารวจครัวเรือน ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
ค*า HI ไม*ให�เกินร�อยละ 10
- ดําเนินการกิจกรรม "บ�านนี้ปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย" ดังนี้
     - รับสมัครครัวเรือนที่สนใน
     - ตรวจประเมินฯแล�วผ*านและเป)นบ�านที่
ปลอดลูกน้ํายุงลาย (รับไข* 4 ฟอง)

4 โครงการส*งเสริมการออกกําลังกาย สนับสนุนชมรมแอโรบิค จํานวน 1 ชมรม / 36,000 กลุ*มแอโรบิค กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
เพื่อสุขภาพ กลุ*ม (หน�าห�างสรรพสินค�าบิ๊กซี) (Big C)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให	ครอบคลุมทั้งด	านส(งเสริมสุขภาพปEองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟIJนฟูสุขภาพ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการดูแลส*งเสริมสุขภาพ จัดทําโครงการดูแลส*งเสริมสุขภาพ 40,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ในช*วงปYดภาคเรียน และทุก ๆ เด็กเล็ก

2 เดือน พร�อมทั้งประสานกองสาธารณสุขฯ
ดําเนินการในส*วนที่เกี่ยวข�อง
 - กิจกรรมดูแลสุขภาพปากและฟ@น √ √ √ √ √ √
 - กิจกรรมปลอดโรคปลอดภัย √ √ √ √ √ √

6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของ  -ประชุมคณะกรรมการชมรมฯของเทศบาล 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √
สมาชิกชมรมผู�สูงอายุ อย*างต*อเนื่องและจัดประชุมคณะกรรมการ ตําบลกระจับ

ชมรมฯระดับอําเภอ
 -จัดกิจกรรมสัญจรการส*งเสริมสุขภาพ
ไปตามชุมชน จํานวน 3 จุด
 -การรับสมัครสมาชิกใหม*และการเก็บค*า
บํารุงรายปX
 -จัดกิจกรรมที่เป)นประโยชน#ต*อผู�สูงอายุ
 -จัดประชุมใหญ*สมาชิกชมรมฯ
 -การทัศนศึกษาดูงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.8 แนวทางการพัฒนาจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให	ครอบคลุมทั้งด	านส(งเสริมสุขภาพปEองกันและควบคุมโรคติดต(อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟIJนฟูสุขภาพ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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.
7 อุดหนุนสําหรับการพัฒนา อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร 90,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข √

สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12 ชุมชน ๆ ละ เทศบาล
7,500 บาท

8 โครงการอบรมและทัศนศึกษา - จัดอบรมและฟghนฟูความรู� 300,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √
ดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข - ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับ ตําบลกระจับ
(อสม.) หน*วยงานอื่นที่มีผลงานดีเด*นระดับประเทศ

เกี่ยวกับงานด�านส*งเสริมสุขภาพ
- อสม. จํานวน 108 คน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.9 แนวทางการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพให	ประชาชนเข	าถึงบริการของรัฐ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 177,500 กองทุนหลัก กองสาธารณสุข √

แห*งชาติให�กับประชาชนในเขตเทศบาล ประกันสุขภาพ
คนละ 22.50  บาท  จํานวน 7,885 คน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)



3.10 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพและเงินพิเศษแก( ผู	สูงอายุ ผู	พิการ ผู	ปLวยเอดส� และผู	ด	อยโอกาส
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 เบี้ยยังชีพผู�ปKวยเอดส# จ*ายเงินช*วยเหลือด�านเบี้ยยังชีพผู�ปKวยเอดส# 24,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

จํานวน 4 ราย ๆ ละ 500 บาท ตําบลกระจับ

เทศบาลตําบลกระจับ
(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ.2559



4. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�
เพื่อพัฒนาบ�านเมืองให�สะอาด ประชาชนมีความเป)นอยู*ที่สะดวกสบาย มีทัศนียภาพที่สวยงาม พร�อมทั้งเป)นแหล*งท*องเที่ยวเชิงอนุรักษ#จรรโลงใจด�านภูมิทัศน#สิ่งแวดล�อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและเผยแพร*ภูมิป@ญญาท�องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาด	านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ฟghนฟูสิ่งแวดล�อม 50,000 คลองสาธารณะ กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. การพัฒนาสร�างจิตสํานึกและความ ในเขตเทศบาล
  ตระหนักในการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ตําบลกระจับ
3. การพัฒนาการเฝ1าระวัง และการป1องกัน จํานวน 6 แห*ง
    สิ่งแวดล�อม
4. การติดตามและประเมินผล

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 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

2 จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�า จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�าและ 180,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
และไหล*ทาง ไหล*ทาง จํานวน 4 คน ตําบลกระจับ

3 การจ�างเหมาผู�ดูแลคลอง จ�างเหมาดูแลคูคลองสาธารณะภายใน 216,000 1. คลองสาย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
เขตเทศบาล จํานวน 5 คน ดอนกระเบื้อง

2. คลองสาย
หนองกระจ*อย
3. คลองสาย
บางตาล

4 การฉีดล�างทําความสะอาด ฉีดล�าง ดูดโคลนเลนและทําความสะอาด ตามความ เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √
ท*อระบายน้ํา ท*อระบายน้ําภายในเขตเทศบาล จําเป)น ตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม)
เทศบาลตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4.3 แนวทางการพัฒนาลดปริมาณและควบคุมมลพิษ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 การป1องกันและแก�ไขป@ญหามลพิษ 1. ติดตามและตรวจสอบแหล*งกําเนิดและ  - 1.บ.พีรับเบอร# กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขต สาเหตุของป@ญหามลพิษในเขตเทศบาล โพลิเมอร#
เทศบาล 2. กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 2.บ.ราชาเซรามิค

ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 3.บ.วีอาร#เค
3. มีการเฝ1าระวังไม*ให�มีการระบายของเสีย สเปคตรัม
จากแหล*งกําเนิดต*างๆ ลงสู*แหล*งน้ําโดย 4.บ.แชมเปXhยน
มีเครือข*าย จํานวน 1 ชุด ฟXดส#
4. มีการสรุปผลการติดตาม และตรวจสอบ 5.บ.นําเชา
การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 6.บ.เอสเค
แจ�งในที่ประชุม มีคอล จํากัด

7.ฟาร#มสุกร
8. อื่น ๆ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4.5 แนวทางการพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการอาหารสะอาด ดําเนินการตรวจประเมินร�านจําหน*ายอาหาร  - สถานที่จําหน*าย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

รสชาดอร*อย ให�ได�มาตรฐานตามเกณฑ# ดังนี้ อาหารในเขต
Clean food good Taste 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. ดําเนินการตรวจหาสารปนเปghอน  - 1. ตลาดนัด กองสาธารณสุข √ √ √
ปนเปghอน   -ตลาดนัด  3  แห*ง จํานวน 3 แห*ง

  -ห�างสรรพสินค�า  2  แห*ง 2. ห�างสรรพ
2. ยกระดับตลาดนัดให�ได�มาตรฐานของ  สินค�า 2 แห*ง
กระทรวงสาธารณสุข 3 ประการ คือ
  1) ความสะอาดของสถานที่จําหน*ายอาหาร
  2) อาหารที่จําหน*ายต�องปลอดภัยจาก
สารต�องห�าม
  3) มีมาตรการคุ�มครองผู�บริโภค

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนให	ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาท	องถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 36,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

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

2 โครงการสํารวจและจัดเก็บ ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข�อมูล 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √ √
ข�อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขต พื้นฐานครัวเรือนในทุกชุมชนจํานวน ตําบลกระจับ
ชุมชน 3,120 ครัวเรือน

3 โครงการทบทวนแผนชุมชน จัดอบรมให�กับชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √
อย*างน�อย 80 คน ตําบลกระจับ

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนา ประชาคมชุมชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 20,000 เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √ √
เทศบาลสามปX เทศบาลสามปX พ.ศ. 2560-2563 ตําบลกระจับ และแผนงาน

5 โครงการกองทุนแม*ของแผ*นดิน อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการป1องกัน 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √
เพื่อแก�ไขป@ญหายาเสพติด และแก�ไขป@ญหายาเสพติด ตําบลกระจับ

จํานวน 50 คน

6 โครงการอบรมคณะกรรมการ ฝWกอบรมคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา 300,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู�นํา ชุมชน เข�าร*วมกิจกรรม จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ
ชุมชน 

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.3 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมและพัฒนาข	อมูลข(าวสารและประชาสัมพันธ�
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 ครั้ง  - เทศบาล กองวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เพื่อประชาสัมพันธ#กิจกรรม ข*าวสารเทศบาล ตําบลกระจับ และแผนงาน
ให�ประชาชนได�รับทราบ

2 จัดทําวารสารเทศบาล จัดทําวารสารเทศบาล  4 เดือน / ครั้ง  45,000 เทศบาล กองวิชาการ √ √ √
เพื่อแจกจ*ายให�กับประชาชน ตําบลกระจับ และแผนงาน
และหน*วยงานอื่น ๆ  

3 ปรับปรุงชุดแม*ข*ายและลูกข*าย ปรับปรุงชุดแม*ข*ายระบบกระจายเสียง 985,000 เทศบาล กองวิชาการ √
ระบบกระจายเสียงชนิดไร�สาย ชนิดไร�สายระบบ UHF - FM  ตําบลกระจับ และแผนงาน
ระบบ UHF -FM จํานวน 48 ชุด

4 โครงการเครือข*ายอาสาสมัคร - จัดตั้งเครือข*ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ# - เทศบาล กองวิชาการ √ √
ประชาสัมพันธ#ชุมชน/องค#กร ประจําชุมชน 12 ชุมชน ตําบลกระจับ และแผนงาน
 - จัดตั้งประชาสัมพันธ#ประจําส*วนราชการ

7 ส*วน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได	
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการบริการรับชําระภาษี บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่  - เทศบาล กองคลัง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

นอกสถานที่ ตําบลกระจับ

2 โครงการสํารวจผู�ประกอบ ออกสํารวจผู�ประกอบการรายใหม*  - เทศบาล กองคลัง √ √
การรายใหม* ตําบลกระจับ

3 โครงการออกสํารวจและให� ให�ความรู�และคําแนะนําผู�ประกอบการที่  - เทศบาล กองคลัง √ √
ความรู�ผู�ประกอบการเรื่อง เข�าข*ายต�องจดทะเบียนพาณิชย# ตําบลกระจับ
การจดทะเบียนพาณิชย#

4 โครงการสํารวจตรวจเยี่ยม สํารวจผู�ประกอบการบ�านเช*าและปรับปรุง  - เทศบาล กองคลัง √ √
ผู�ประกอบการบ�านเช*า ภูมิทัศน#บ�านเช*า ตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ



5.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการอบรมและทัศนศึกษา จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ดูงานภายในหรือต*างประเทศของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ฯลฯ ตําบลกระจับ
คณะผู�บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ฯลฯ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล พัฒนาบุคลากรเทศบาลจํานวน 80 คน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ตําบลกระจับ

3 โครงการศึกษาดูงานระบบบัญชี ศึกษาดูงาน เพื่อให�เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องได� - เทศบาลตําบล กองคลัง √
e-laas เข�าใจในระบบบัญชี e-laas กรับใหญ*

4 โครงการเสริมสร�างความรู� จัดอบรม เจ�าหน�าที่ในหน*วยงานที่ปฏิบัติ - เทศบาล กองคลัง √ √
ความเข�าใจการเบิกจ*ายเงินให� งานเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ*ายเงิน ตําบลกระจับ
มีประสิทธิภาพ

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน จัดอบรม เจ�าหน�าที่ในหน*วยงานที่ปฏิบัติ  - เทศบาล ฯ กองคลัง √ √
พัสดุและทรัพย# งานเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ*ายเงิน ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.6 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการรณรงค#ป1องกัน จัดกิจกรรมร*วมป1องกันและลดอุบัติเหตุบน 10,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √

อุบัติเหตุในช*วงวันหยุดเทศกาล ท�องถนนในช*วงวันหยุดเทศกาล ตําบลกระจับ

2 โครงการฝWกอบรมป1องกันและ ฝWกอบรมให�กับประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ระงับอัคคีภัยในเคหะสถานและ พร�อมสําหรับการแก�ไขเบื้องต�นกรณีมีเหตุ ตําบลกระจับ
วิธีการอพยพ ฉุกเฉินจํานวน 80 คน

3 โครงการดับเพลิงและการอพยพ ฝWกอบรมให�กับเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 50,000 ศูนย#พัฒนาเด็กฯ สํานักปลัด √
หนีไฟในสถานที่ราชการของ พร�อมสําหรับการแก�ไขเบื้องต�น กรณีมี
ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เหตุฉุกเฉิน จํานวน 80 คน

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการก*อสร�างหลังคา ปรับปรุงให�มีความสะอาดและเหมาะสม 600,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √

เชื่อมด�านหลังพร�อมทาสีภายนอก กับการใช�งาน ตําบลกระจับ
อาคารสํานักงานเทศบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 เครื่องมือ เครื่องใช� 1) จัดซื้อเครื่องแสกน จํานวน 1 ชุด 3,100 เทศบาล สํานักปลัด √

ครุภัณฑ# ประจําสํานักปลัดเทศบาล ตําบลกระจับ

2) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 722,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ตําบลกระจับ

3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 87,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ตําบลกระจับ

4) จัดซื้อสายส*งน้ําดับเพลิง จํานวน 2 เส�น 24,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ตําบลกระจับ

5) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบขึ้นตรง 300,000 เทศบาล สํานักปลัด √
    จํานวน 3 ชุด ตําบลกระจับ

6) จัดซื้อชุดดับเพลิงฯ จํานวน 3 ชุด 16,500 เทศบาล สํานักปลัด √
ตําบลกระจับ

เทศบาลตําบลกระจับ
(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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.
โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช� 7) จัดซื้อรองเท�าดับเพลิงแบบมีหูหิ้ว 22,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ครุภัณฑ# ประจําสํานักปลัดเทศบาล     จํานวน 4 คู* ตําบลกระจับ

8) จัดซื้อหมวกดับเพลิงมีหน�ากาก 24,000 เทศบาล สํานักปลัด √
    จํานวน 2 ชุด ตําบลกระจับ

9) จัดซื้อสายดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 เส�น 16,000 เทศบาล สํานักปลัด √
ตําบลกระจับ

10) จัดซื้อข�อแยกสายส*งน้ําดับเพลิง 26,000 เทศบาล สํานักปลัด √
      จํานวน 2 หัว ตําบลกระจับ

11) จัดซื้อท*อฉีดดับเพลิงชนิดด�ามปgนมี 87,000 เทศบาล สํานักปลัด √
      บอลวาล#วเปYด - ปYด จํานวน 2 หัว ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 เครื่องมือ  1) จัดซื้อคอมพิวเตอร# จํานวน ๑ เครื่อง 30,000 เทศบาล กองคลัง √ √

เครื่องใช�วัสดุสํานักงาน ตําบลกระจับ
ประจํากองคลัง

 2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ1า 3,100 เทศบาล กองคลัง √ √
     จํานวน ๑ เครื่อง ตําบลกระจับ

 3) จัดซื้อรถจักรยานยนต# 110 ซีซี 44,000 เทศบาล กองคลัง √ √
     แบบเกียร#อัตโนมัติ ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 เครื่องมือ เครื่องใช� 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร# สําหรับงาน 60,000 เทศบาล กองช*าง √ √

ครุภัณฑ#ประจํากองช*าง ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช� 1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 46,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √

ครุภัณฑ# ประจํากองการศึกษา     (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู เด็กเล็กเทศบาล
    จํานวน 2 เครื่อง ตําบลกระจับ

2) จัดซื้อโตxะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก 60,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
    จํานวน 10 ชุด เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

3) ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม ศพด. จํานวน 20,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
    1 ชุด เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

4) จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว 6,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

5) จัดซื้อเครื่องพิมพ#ชนิดเลเซอร#/ชนิด LED 20,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √ √
     ขาวดํา แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

เทศบาลตําบลกระจับ
(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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.
โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช� 6) โทรทัศน# แอล อี ดี (LED TV) 13,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
ครุภัณฑ# ประจํากองการศึกษา     จํานวน 1 เครื่อง เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

7) จัดซื้อเครื่องเล*น DVD จํานวน 1 เครื่อง 4,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

8) จัดซื้อกล�องวงจรปYดพร�อมอุปกรณ#ครบชุด 30,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
    จํานวน 2 ชุด เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

9) จัดซื้อตู�เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู� 9,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

10) จัดซื้อโตxะสําหรับปฏิบัติงาน 12,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
      จํานวน 3 ตัว เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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.
โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช� 11) จัดซื้อเก�าอี้สําหรับปฏิบัติงาน จํานวน 3,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
ครุภัณฑ# ประจํากองการศึกษา       จํานวน 3 ตัว เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ
12) จัดซื้อโทรศัพท# จํานวน 1 เครื่อง 1,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √

เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

13) จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู� 9,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

14) จัดซื้อตู�วางโทรทัศน# จํานวน 1 ตู� 5,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

15) จัดซื้อตู�ใส*ที่นอน จํานวน 4 ตู� 8,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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.
โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช� 16) จัดซื้อชั้นวางรองเท�าแบบ 20 ช*อง 8,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
ครุภัณฑ# ประจํากองการศึกษา       จํานวน 2 อัน เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

17) จัดซื้อที่วัดไข� จํานวน 1 ชุด 4,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ

18) จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
      จํานวน 1 ตู� เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ

19) จัดซื้อชั้นวางของเล*น จํานวน 4 อัน 8,000 ศูนย#พัฒนา กองการศึกษา √
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ
ตําบลกระจับ

เทศบาลตําบลกระจับ
(ตอบสนองต(อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมือง-การบริหาร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559



5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 เครื่องมือ เครื่องใช� 1) จัดซื้อตู�เก็บเอกสารสําหรับศูนย# 10,000 เทศบาล กองวิชาการ √

ครุภัณฑ# ประจํากองวิชาการและ     ข�อมูลข*าวสาร ตําบลกระจับ และแผนงาน
แผนงาน

2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร# 39,000 เทศบาล กองวิชาการ √
    จํานวน  1 เครื่อง ตําบลกระจับ และแผนงาน
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แผนการดําเนินงาน ประจําป4 พ.ศ. 2559
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5.8 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ 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 เครื่องมือ เครื่องใช� 1) จัดซื้อซัมเมอร#ส ขนาด 5 HP 380 v. 69,000 เทศบาล กองการประปา √

ครุภัณฑ# ประจํากองการประปา     จํานวน 2 ชุด ตําบลกระจับ

2) จัดซื้อซัมเมอร#ส ขนาด 10 HP 380 v. 195,000 เทศบาล กองการประปา √
    จํานวน 3 ชุด ตําบลกระจับ

3) จัดซื้อซัมเมอร#ส ขนาด 15 HP 380 v. 255,000 เทศบาล กองการประปา √
    จํานวน 3 ชุด ตําบลกระจับ

4) จัดซื้อตู�โทรลมอเตอร# 3 สายชนิดตู�กันน้ํา 37,450 เทศบาล กองการประปา √
    ขนาด 5 แรงม�า จํานวน 1 ชุด ตําบลกระจับ

5) จัดซื้อตู�โทรลมอเตอร# 3 สายชนิดตู�กันน้ํา 44,940 เทศบาล กองการประปา √
    ขนาด 10 แรงม�า จํานวน 1 ชุด ตําบลกระจับ
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