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  แผนพัฒนาเทศบาลสามป= เป�นแผนพัฒนาท่ีได�จัดทําข้ึนภายใต�กระบวนการ           
มีส&วนร&วมของประชาชนจากทุกภาคส&วนในสังคม ท่ีได�รวมพลังกันระดมความคิด กําหนดวิสัยทัศน4ร&วม
ของประชาคมในเทศบาลตําบลกระจับ และร&วมกันจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาเทศบาลสามป=
ด�านต&างๆ โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร4การพัฒนาอําเภอบ�านโปIง และ
ยุทธศาสตร4การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

  แผนพัฒนาเทศบาลสามป= เป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค4กรปกครอง
ส&วนท�องถ่ินท่ีนําทิศทางการพัฒนาเทศบาลภายใต�การมีวิสัยทัศน4ร&วมของประชาคม และท่ีได�พิจารณา
จุดแข็ง  จุดอ&อน  โอกาส  และอุปสรรค  แล�วจึงได�นําแนวทางการพัฒนาเทศบาลสามป=ไปสู&การพัฒนา
เพ่ือรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ�อนมากยิ่งข้ึน เป�นท้ังโอกาสและความเสี่ยงต&อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข�อผูกพันท่ีจะเป�น
ประชาคมอาเซียนในป= 2558 จึงจําเป�นต�องนําภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู&  พร�อมท้ังเร&งสร�างภูมิคุ�มกันในประเทศ
ให�เข�มแข็งข้ึนมาใช�ในการเตรียมความพร�อมให�แก&คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย&างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให�
ก�าวหน�าต&อไป  เพ่ือประโยชน4สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร4เทศบาลตําบลกระจับ   จะบังเกิดผลอย&างเป�นรูปธรรมได�นั้น
จําเป�นต�องอาศัยพลังการมีส&วนร&วมของประชาคมหมู&บ�านร&วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมไปสู&การปฏิบัติอย&างจริงจังและต&อเนื่องต&อไป 
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 แผนพัฒนาเทศบาลสามป=เทศบาลตําบลกระจับเป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเทศบาลตําบลกระจับ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน4            
พันธกิจ(ภารกิจหลัก)และจุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห&งชาติ ยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร4การพัฒนาอําเภอบ�านโปIง 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป=  การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับได�จัดทําโดย
ถือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  ดังนั้น  แผนพัฒนาเทศบาลสามป=ตําบลกระจับ จึงเป�น
แผนพัฒนาเทศบาลสามป= ตามจุดมุ&งหมายของแผนยุทธศาสตร4ท่ีสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ&ายประจําป= โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ได�ให�ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี               
28    มิถุนายน พ.ศ.2556  เพ่ือให�เทศบาลตําบลกระจับ มีแผนพัฒนาเทศบาลสามป= เป�นเครื่องมือ
สําหรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการพัฒนาได�อย&างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค4 และเป0าหมาย
อย&างมีประสิทธิภาพ พร�อมท้ังประหยัดด�านระยะเวลา  บุคลากร วัตถุประสงค4 และงบประมาณให�
สามารถแก�ไขปPญหาความต�องการของประชาชนได�อย&างแท�จริง และเกิดประโยชน4สูงสุด จึงเห็นชอบ
และอนุมัติเอกสารฉบับนี้เป�นแผนพัฒนาเทศบาลสามป=ตําบลกระจับต&อไป 
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 บทนํา 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป) 

แผนพัฒนาเทศบาลสามป=  เป�นแผนพัฒนาท่ีต&อเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร4การพัฒนา  3  ป=  และต�องมีความสัมพันธ4สอดคล�องกับงบประมาณรายจ&ายประจําป=
กล&าวคือ  เป�นการนําแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไว�แล�วในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  3  ป=             
มาพิจารณาดําเนินการในป=นั้น ๆ  ท้ังนี้  จะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน พร�อม
ท่ีจะนําไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําป= และสามารถนําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับ
งบประมาณของป=นั้นนอกจากนี้แผนงานและโครงการท่ีจะบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาประจําป=ควร
ต�องมีสภาพความพร�อม  ในด�านความแน&นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการรวมท้ังมีการศึกษาความ
เป�นไปได�ของแผนงานและโครงการตลอดจนความสมบูรณ4ในด�านแบบแผนและรายการทางเทคนิค 
และท่ีสําคัญจะต�องมีความพร�อมในด�านรายละเอียดในการคิดค&าใช�จ&ายหรือราคาของแผนงานและ
โครงการดังนั้น  แผนพัฒนาเทศบาลสามป=จึงมีลักษณะสําคัญดังต&อไปนี้ 
  1.1  เป�นแผนพัฒนาท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน และโครงการท่ีจะ
ดําเนินการในป=นั้น ๆ  เช&น  มีชื่อแผนงาน โครงการสภาพความพร�อมของโครงการดังกล&าวข�างต�นและ
สามารถนําไปปฏิบัติใช�ได�จริง 

         1.2   เป�นแผนพัฒนาท่ีมีวัตถุประสงค4และเป0าหมายในการพัฒนาไว�อย&างแน&ชัดมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

1.3 เป�นแผนพัฒนาท่ีมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร4การพัฒนารวมถึง
งบประมาณ  และสถานการณ4ท่ีเกิดข้ึนในป=นั้น 
                   1.4  เป�นแผนพัฒนาท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยง  ระหว&างแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาและ
เอกสารงบประมาณรายจ&ายประจําป= 

2 วัตถุประสงค3ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป) 
2.3   เพ่ือเป�นการเตรียมโครงการต&าง ๆ ให�อยู&ในลักษณะท่ีพร�อมจะบรรจุใน            

เทศบัญญัติประมาณรายจ&ายประจําป=และนําไปปฏิบัติได�ทันที  เม่ือได�รับงบประมาณ 
  2.2  เพ่ือแสดงความสัมพันธ4เชื่อมโยงและสอดคล�องระหว&างแผนพัฒนาระยะ             
ปานกลาง  5  ป=  และการจัดทํางบประมาณรายจ&ายประจําป= 
  2.3   เพ่ือแสดงจุดมุ&งหมายและแนวทางพัฒนาของป=นั้น ๆ ว&าเป�นอย&างไร  ท้ังนี้ให�มี
ความสอดคล�องและสามารถสนองตอบต&อวัตถุประสงค4และเป0าหมายรวมของการพัฒนาเทศบาล 
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3 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป) 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป=  มีหลักเกณฑ4และวิธีการในการดําเนินการ  

เช&นเดียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  หลังจากท่ีได�มีการกําหนดยุทธศาสตร4การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4แล�วก็จะต�องถึงข้ันตอนในการแปลงสู&การปฏิบัติโดยการ
จัดทําแผนสามป=ซ่ึงได�กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป�นแนวทางให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินนําไป
ดําเนินการ   7  ข้ันตอน   ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป) 
  1.  หน&วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา ควรเข�าพบผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค4  ความสําคัญและความจําเป�นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป=  เพ่ือให�ผู�บริหารทราบ
ถึงภารกิจท่ีจะต�องดําเนินการต&อไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ห�วงป=           
พ.ศ. 2557  ถึง 2559 ผ&านปลัดองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินให�ผู�บริหารท�องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล&าว
จะเป�นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป=   และกําหนดปฏิทินการทํางานไว�อย&าง
ชัดเจน 
  2.  หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ�งโครงการท่ีได�รับอนุมัติให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ  ได�แก&  
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  หน&วยงานภายใน
องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน  และประชาคม 

ข้ันตอนท่ี   2  การคัดเลือกยุทธศาสตร3และแนวทางพัฒนา 
  1.  ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร4
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  พร�อมท้ังข�อมูลท่ีเก่ียวข�องปPญหา
ความต�องการของท�องถ่ินรวมท้ังยุทธศาสตร4การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน   เพ่ือนําเสนอต&อคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน    จัดการประชุมร&วมระหว&างคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน ประชาคมท�องถ่ินและส&วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือร&วมกันพิจารณา โดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป=ในครั้งแรก ให�เวทีการประชุมร&วมกันดังกล&าว  คัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา
แนวทางพัฒนาท่ีสมควรนํามาใช�เป�นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป= เพ่ือเป�นกรอบในการ
พิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป=ต&อไป 
  แต&สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ครั้งต&อไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป=)  ให�เวทีการ
ประชุมร&วมพิจารณาทบทวนดูว&าจากยุทธศาสตร4แนวทางการพัฒนาท่ีได�คัดเลือกและโครงการ/
กิจกรรมท่ีกําหนดไว�ยังมีความเหมาะสมหรือไม& ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ในป=ต&อไป
จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได� 
  3.เม่ือได�แนวทางการพัฒนาแล�วเวทีการประชุมร&วมพิจารณาว&าจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบ�างท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4และเป0าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใช�เป�นกรอบในการพัฒนา 
 
 
 
 



  4.โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป�นจํานวนมากดังนั้นในข้ันตอนนี้
จะต�องมีการดําเนินการ  ดังนี้ 
 (1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว&างยุทธศาสตร4 หรือระหว&างแนวทางการ
พัฒนา  เช&น  “ยุทธศาสตร4การพัฒนาด�านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ได�กําหนด   “แนวทางการ
พัฒนาสินค�าหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ4”  โดยเวทีการประชุมร&วมได�กําหนด “โครงการพัฒนาด�าน
การตลาด ฯ” ซ่ึงอาจจะมีความสัมพันธ4กับ “ยุทธศาสตร4การพัฒนาด�านการท&องเท่ียว”  ซ่ึงได�กําหนด  
“แนวทางการพัฒนาสถานท่ีท&องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร4 ศิลปะ วัฒนธรรม”  โดยได�กําหนด  
“โครงการปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตร4ปราสาทเก&า”  หากพิจารณาแล�วจะเห็นได�ว&าโครงการ           
ท้ังสองท่ีมาจาก  ยุทธศาสตร4การพัฒนาคนละยุทธศาสตร4กัน  แต&มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได�
ในเชิงการเสริมสร�างรายได�ให�แก&ประชาชน  โดยการนําผลิตภัณฑ4มาขายให�นักท&องเท่ียวซ่ึงหากกําหนด
ในแผนพัฒนาสามป=แล�วจะต�องกําหนดห�วงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
      (2) ให�พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถใน
การดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร4การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป= 
      (3)    มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามป=ได�อย&างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป�นการจัดลําดับโครงการไว�เพ่ือทําแผนพัฒนา
สามป=ในช&วงถัดไปด�วย เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนา  
อาจจะต�องใช�เวลาต&อเนื่องนานกว&าสามป=   ดังนั้น องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินจึงจําเป�นต�องพิจารณา
แนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีต&อเนื่องไปในระยะเวลายาวด�วย  ซ่ึงอาจจะยังไม&สามารถระบุไว�
ในช&วงสามป=ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ได� 
       (4)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต�องดําเนินการมีความหลากหลายดังนั้นในข้ันของ
การพิจารณากําหนดกิจกรรม  องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงสิ่งต&างๆ  ดังต&อไปนี้ 

� งบประมาณรายรับ  รายจ&ายขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
� ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ  ขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
� ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข�ามาร&วมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบ

การดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
   เม่ือพิจารณาด�านต&าง ๆ ดังกล&าวแล�ว จะต�องแยกประเภทของโครงการออก
อย&างน�อยสามประเภท   คือ 
   -โครงการ ท่ีองค4กรปกครองส&วนท�อง ถ่ิน ดํา เนินการเองกล& าว คือมี              
ขีดความสามารถท้ังทางด�านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ4  และความรู�ทางด�านการบริหารจัดการท่ี
จะดําเนินการได�เอง 
   -โครงการท่ีองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินอุดหนุนให�หน&วยงานอ่ืนดําเนินการ
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการเนื่องจากเป�นงานท่ีอยู&ในอํานาจหน�าท่ี    แต&องค4การปกครอง
ส&วนท�องถ่ินไม&สามารถหรือไม&ประสงค4ดําเนินการจึงมอบให�หน&วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ัง
งบประมาณเป�นเงินอุดหนุนให�ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
 
 



   -โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน&วยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหาร
ส&วนกลาง   ส&วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน&วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องจากเป�นโครงการ
ขนาดใหญ&  หรือ  เป�นโครงการท่ีหน&วยงานดังกล&าวเป�นหน&วยปฏิบัติและมีหน�าท่ีจัดบริการสาธารณะ
ดังกล&าวอยู&แล�วท้ังนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข+อมูลและการวิเคราะห3ข+อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข+อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมข�อมูลท่ีจําเป�นต&อการจัดทําแผนพัฒนาสามป= ซ่ึงนอกจากจะต�องเก็บรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไปแล�ว  ยังจะต�องวิเคราะห4ว&ายุทธศาสตร4การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต�องการข�อมูล
ประเภทใดเป�นพิเศษ  ต�องการข�อมูลของห�วงเวลาใด  และจะเก็บข�อมูลจากแหล&งใด  เพ่ือเป�นข�อมูลท่ี
จะนํามาวิเคราะห4แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได�อย&างถูกต�อง  โดยในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลจะต�องเก็บข�อมูล  ท้ังข�อมูลภายในองค4กรและข�อมูลภายนอกเพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห4  
SWOT  (การวิเคราะห4จุดแข็งจุดอ&อน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได� 

2. การวิเคราะห3ข+อมูล 
ประกอบด�วย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ&านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามป= 
โดยมีรายละเอียดในแต&ละกิจกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ&านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ&าน

มาและนําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ประชาคมท�องถ่ินและ
หน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท�องถ่ินในรอบป=ท่ีผ&านมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณ
และใน เชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบป=ท่ีผ&านมาแล�ว  ให�ท่ีประชุมตามข�อ 1 

ร&วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนารวมท้ังสอดคล�องกับปPญหาความ
ต�องการของประชาคม/ชุมชนในห�วงระยะเวลาสามป= 
 ในกรณีท่ีเห็นว&ามียุทธศาสตร4การพัฒนาใดท่ียังไม&มิได� กําหนดไว�ในแผน
ยุทธศาสตร4การพัฒนา  แต&มีความจําเป�นเร&งด&วนท่ีจะต�องกําหนดข้ึนใหม&  ก็อาจกําหนดข้ึนใหม&  ก็อาจ
กําหนดข้ึนได�แต&ท้ังนี้ต�องแสดงให�เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค4ท่ีมีความสอดคล�องกับจุดมุ&งหมายของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน4การพัฒนาท�องถ่ิน 

3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต�ยุทธศาสตร4  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงล�วนแล�วแต&มี

ความจําเป�นในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนาท้ังสิ้น แต&มีความสําคัญ
ความจําเป�นเร&งด&วนมากน�อยแตกต&างกัน  ท่ีประชุมตามข�อ  1  จะต�องร&วมกันจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกล&าวไม&ได�หมายความว&าแนวทางการ



พัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยู&ในลําดับหลัง ๆ  จะไม&ต�องนํามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะกําหนด
แนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได�รับการพิจารณาแล�วว&าต�องดําเนินการ  แต&ในห�วงระยะเวลาสามป=
ของแผนพัฒนาสามป=นั้น  อาจมีแนวทางท่ีจําเป�นต�องนํามาเน�นการปฏิบัติ 
       วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแต&วิธีง&าย ๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน
หรืออาจใช�วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช�บัตรลงคะแนนเพ่ือนํามารวมคะแนน และจัดลําดับวิธีการ
จัดลําดับความสําคัญท่ีเป�นวิทยาศาสตร4อาจใช�วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic  issuer  Graph  
หรือวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินแต&ละแห&งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได�ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามป= 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล�ว ท่ีประชุมจะตัดสินใจว&าจะนําแนว

ทางการพัฒนาเหล&านั้นมาดําเนินการ แต&ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได�วิเคราะห4ถึงความเป�นไปได�
ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช�การตัดสินใจของแต&ละบุคคลเป�นหลัก ดังนั้น เพ่ือ
ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว&ามีความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติจริงหรือไม&จึงควรนําแนวทางการพัฒนา
มาทําการวิเคราะห4จุดแข็ง    จุดอ&อน  โอกาส  และอุปสรรค   อีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงค3ของแนวทางการพัฒนา 
         1. หลังจากได�แนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป=แล�ว ให�ท่ีประชุมร&วมกัน
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนา มาจัดทําเป�นวัตถุประสงค4ของแนวทางการ
พัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนาจาก แผนยุทธศาสตร4การพัฒนา
ท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป=     โดยนําวัตถุประสงค4ดังกล&าวมาจัดทําเป�น
วัตถุประสงค4ของแนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป= 
         2.   ในข้ันตอนนี้   ท่ีประชุมจะร&วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีจะดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย&อมมีความ
หลากหลาย  ซ่ึงมีประชุมต�องพิจารณาในประเด็นดังต&อไปนี้ด�วย คือ 
    (1)   พิจารณากิจกรรมท่ีต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4ของแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดอย&างรอบคอบ เพ่ือให�ได�โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ�วน ซ่ึงอาจจะมีท้ัง
โครงการ/กิจกรรมท่ีองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีร&วมดําเนินการกับ
หน&วยงานอ่ืน  หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน&วยงานอ่ืนเป�นผู�ดําเนินการ 

 (2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาท้ัง
ภายใต�แนวทางเดียวกันและระหว&างแนวทางการพัฒนา 

(3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังใน   ด�านกระบวนการ
ดําเนินงาน  และใน  ด�านของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในป=ต&าง ๆ  ได�อย&างถูกต�อง
เหมาะสม  

  (4)   พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
 ก.จากความจําเป�นเร&งด&วน 
 ข.ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค4กรปกครอง

ส&วนท�องถ่ิน 
 ค.ความเชื่อมโยงของกิจกรรม   และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
 



ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาคัดเลือก
โครงการท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป=   มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในด�าน
เป0าหมายผลผลิต  ผลลัพธ4  งบประมาณ  ระยะเวลา   ผู�รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน�น
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป=แรกของแผนพัฒนาสามป= เพ่ือให�สามารถนําไป
จัดงบประมาณรายจ&ายประจําป=ได�ต&อไป 
 
ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทําร4างแผนพัฒนาสามป) 
   1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จัดทําร&าง
แผนพัฒนาสามป=  โดยมีเค�าโครงประกอบด�วย  6  ส&วน  ดังนี้ 
   ส&วนท่ี  1  บทนํา 
   ส&วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
   ส&วนท่ี  3  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในป=ท่ีผ&านมา 
   ส&วนท่ี  4  ยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนาในช&วงสามป= 
   ส&วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา 
   ส&วนท่ี  6  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป=ไปปฏิบัติ 
   2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  
ซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  ประชาคมท�องถ่ิน  และหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเสนอ
ร&างแผนพัฒนาสามป=และรับฟPงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะแล�วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป=ให�
สมบูรณ4ต&อไป 
   3.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนําร&างพัฒนาสาม
ป=ท่ีปรับปรุงแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือพิจารณา 
 
ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใช+แผนพัฒนาสามป) 
  1.คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินร&วมกับประชาคมท�องถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน4 พันธกิจ และจุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา 
รวมท้ังสอดคล�องกับปPญหาความต�องการของประชาคมและชุมชน โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน&วยงานต&างๆ และข�อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป= 
  2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนท�องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปPญหา ความต�องการ และข�อมูลนําร&างแผนพัฒนาสามป= แล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  3.คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร&างแผนพัฒนาสามป=เพ่ือเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 
  4.ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร&างแผนพัฒนาสามป=และประกาศใช�แผนพัฒนา
สามป= 
 
 



ประโยชน3ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป) 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป= เป�นเครื่องมือท่ีจะช&วยให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินได�

พิจารณาอย&างรอบคอบให�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว&างแนวทางการดําเนินงานต&าง ๆ ท่ีอาจมีความ
เชื่อมโยงและส&งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป�นอุปสรรคต&อกันเพ่ือให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน
นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินการทางการดําเนินงานและใช�ทรัพยากรการบริหารของ
ท�องถ่ินอย&างมีประสิทธิภาพเพ่ือให�เกิดประโยชน4สาธารณะสูงสุด 
  ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบด+วย 
  - เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินเอง และแหล&งงบประมาณ
ภายนอก  รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ&ายด�วย 
  - คน   ซ่ึงหมายความรวมต้ังแต&ผู�บริหารท�องถ่ิน  พนักงานขององค4กรปกครองส&วน
ท�องถ่ินทุกระดับ  ซ่ึงจะมีความแตกต&าง  หลากหลายท้ังด�านความรู�  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงองค4กร
ปกครองส&วนท�องถ่ินจะต�องนําศักยภาพของกําลังคนเหล&านั้นมาใช�รวมท้ังต�องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินและถ�าพิจารณาในความหมายกว�างและอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในท�องถ่ินซ่ึงจะมีส&วนในการพัฒนาท�องถ่ินด�วย 

- วัสดุอุปกรณ3   หมายถึงเครื่องจักร   เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถ
นํามาใช�ในการบริหารจัดการท�องถ่ินให�เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ4  ให�มี
ความทันสมัยเพ่ือรองรับความก�าวหน�าของสังคมโดยส&วนร&วมได�อย&างเท&าทันและใช�วัสดุอุปกรณ4
ดังกล&าวอย&างเต็มศักยภาพ 
  -    การบริหารจัดการ   เป�นสิ่งท่ีจะช&วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข�างต�น
ให�เป�นอย&างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย&างยั่งยืน  การบริหารจัดการ  เป�นท้ังศาสตร4
และศิลปnท่ีต�องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย&างต&อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สภาพทั่วไปและข+อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค3กรปกครองส4วนท+องถิ่น 

1.สภาพท่ัวไป 
ประวัติความเปGนมา 

 เทศบาลตําบลกระจับ มีพ้ืนท่ีต้ังอยู&บริเวณตอนใต�ของอําเภอบ�านโปIงห&างจากอําเภอบ�านโปIง 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป�นท่ีราบลุ&มเหมาะแก&การปลูกพืชไร&และทํานา ซ่ึงเดิมมีฐานะเป�น
“สุขาภิบาลกระจับ”  จัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2506  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล&มท่ี 80 ตอนท่ี 114 หน�า 2626  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) 
และต&อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกระจับ” เป�น “เทศบาลตําบลกระจับ” ตามบทบัญญัติ
แห&งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล    เป�นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบังคับใช�
ต้ังแต&วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เป�นต�นมา มีพ้ืนท่ี จํานวน   9.1   ตารางกิโลเมตร มีทางหลวง
หมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก&า) และทางหลวงหมายเลข 323   (ถนนทรงพล) ตัดผ&าน โดย
มีลักษณะพ้ืนท่ีต้ังฉากกับถนนดังกล&าวจากศูนย4กลางถนนข�างละ 500 เมตร มีระยะทางห&างจาก
กรุงเทพฯประมาณ   65   กิโลเมตร 
  ปPจจุบันสํานักงานเทศบาลต้ังอยู&ท่ี ถนนเพชรเกษมสายเก&า (สามแยกกระจับ – หนอง
โพ) เลขท่ี  49  หมู&ท่ี 9  ตําบลหนองอ�อ อําเภอบ�านโปIง   จังหวัดราชบุรี    บนเนื้อท่ี 1 ไร& 1 งาน   
94   ตารางวา 
 ท่ีตั้ง 
  เทศบาลตําบลกระจับ มีพ้ืนท่ีตั้งอยู&บริเวณตอนใต�ของอําเภอบ�านโปIง ห&างจากอําเภอ
บ�านโปIง ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี จํานวน 9.1 ตารางกิโลเมตร เป�นท่ีราบลุ&ม บริเวณ
ชุมชนมีถนนสายสําคัญผ&าน คือ ทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก&า) และทางหลวง
หมายเลข 323 ( บ�านโปIง -กาญจนบุรี) ตัดผ&าน โดยขอบเขตพ้ืนท่ีเทศบาลมีลักษณะต้ังฉากกับถนน
สายสําคัญดังกล&าว มีระยะออกไปจากศูนย4กลางถนนข�างละ 500 เมตร  
 พ้ืนท่ีของเทศบาลมีอาณาเขตติดต4อ             ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต&อ  ตําบลหนองอ�อ         อําเภอบ�านโปIง          จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันออก ติดต&อ  ตําบลสระกระเทียม     อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต�  ติดต&อ  ตําบลหนองอ�อ          อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุร ี
     ตําบลดอนกระเบ้ือง     อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุรีและ 
     ตําบลดอนกระเบ้ือง     อําเภอโพธาราม      จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันตก ติดต&อ  ตําบลดอนกระเบ้ือง     อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุร ี
     ตําบลหนองอ�อ          อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุร ี
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ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศในรอบป=   แบ&งออกเป�น    3   ฤดู     ดังนี้ 

 ฤดูร�อน  เริ่มต้ังแต&  เดือนมีนาคม    ถึง  เดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต&   เดือนกรกฎาคม    ถึง     เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต&   เดือนพฤศจิกายน   ถึง     เดือนกุมภาพันธ4 
 ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ จะมีฝนตกชุกในราวเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และจะมี             
ช&วงแล�งมากในระหว&างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกป= 
  เนื้อท่ี 
  เทศบาลตําบลกระจับ   มีเนื้อท่ีประมาณ  9.1  ตารางกิโลเมตร    

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลกระจับ  มีสภาพพ้ืนท่ีเป�นท่ีราบลุ&มเหมาะแก&

การปลูกพืชและทํานา   มีพ้ืนท่ีจํานวน 9.1 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชร
เกษมสายเก&า) และทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ&าน โดยมีลักษณะพ้ืนท่ีต้ังฉากกับถนน
ดังกล&าวจากศูนย4กลางถนนข�างละ 500 เมตร มีระยะทางห&างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  65  กิโลเมตร 

  จํานวนหมู4บ+าน 
           เทศบาลตําบลกระจับ  มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส&วนของตําบล
หนองอ�อ และตําบลดอนกระเบ้ืองรวม     13   หมู&บ�าน    คือ 

1. ตําบลหนองอ�อ(บางส&วน) ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู&บ�านต&าง ๆ     ดังนี้ 
             1.1 บ�านหัวโปIง    หมู&ท่ี   3    (บางส&วน) 
             1.2 บ�านหนองอ�อ   หมูท่ี   4    (บางส&วน) 
             1.3 บ�านสามแยกกระจับ   หมูท่ี   5    (บางส&วน) 
  1.4 บ�านหนองกระจ&อย   หมู&ท่ี   9    (บางส&วน) 
   1.5 บ�านหนองตะแคง   หมู&ท่ี   10   (บางส&วน) 
   1.6 บ�านทุ&งน�อย    หมู&ท่ี   11   (บางส&วน) 
   1.7 บ�านโรงข�าวสาร   หมู&ท่ี   13        (บางส&วน) 
   1.8 บ�านหนองเจริญ   หมู&ท่ี   14      (บางส&วน) 
   1.9 บ�านทุ&งเจริญ    หมู&ท่ี   15         (บางส&วน) 

2.ตําบลดอนกระเบ้ือง  (บางส&วน)    ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู&บ�านต&าง ๆ     ดังนี้ 
            2.1 บ�านดอนกระเบ้ือง   หมู&ท่ี    2    (บางส&วน) 
            2.2 บ�านดอนกระเบ้ือง   หมู&ท่ี    4    
   2.3 บ�านหนองกระถิน   หมู&ท่ี    5    (บางส&วน) 
   2.4 บ�านร&วมใจพัฒนา   หมู&ท่ี    9    (บางส&วน)  

 
 
 
 
 
 



   ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกระจับมีหลายเชื้อสาย เช&น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน) 
มีจํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ณ  เดือน  เมษายน  
2556   มีจํานวนท้ังสิ้น  3,075 ครัวเรือน  ประชากร  จํานวน 7,764  คน แยกเป�นชาย  3,701  คน 
หญิง  4,063 คน ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 5,993  คน ความหนาแน&นของประชากรประมาณ   853 คน/
ตารางกิโลเมตร  
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

 
  โครงสร�างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตําบลกระจับ ส&วนใหญ&เป�นกิจกรรมทางด�าน
อุตสาหกรรม โดยปPจจุบันประชากรวัยทํางานในเขตเทศบาลตําบลกระจับประกอบอาชีพรับจ�าง เป�น
ช&างฝ=มือในโรงงานอุตสาหกรรมและเป�นลูกจ�างในสถานประกอบการต&างๆ ในเขตเทศบาล โดยสถาน
ประกอบการด�านต&างๆ มีดังนี้ 
 สถานประกอบการด�านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทุน ( Capital Intensive ) ได�เป�น
3   ขนาด  คือ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ& ( เงินลงทุนมากกว&า   100  ล�านบาท ) จํานวน  8  แห&ง  
ส&วนใหญ&เป�นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งทอ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ( เงินลงทุนระหว&าง   10 – 100  ล�านบาท ) จํานวน  35  
แห&ง  ส&วนใหญ&เป�นโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรูปไม�และ
ผลิตภัณฑ4จากไม�  ผลิตภัณฑ4กระดาษ โรงสี ขุดตักดิน อู&ต&อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต4 และอ่ืนๆ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( เงินลงทุนตํ่ากว&า  10 ล�านบาท ) จํานวน  89  แห&ง  ส&วน
ใหญ&เป�นอู&ต&อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต4 โรงงานประเภทแปรรูปไม� และผลิตภัณฑ4จากไม� 
ผลิตภัณฑ4กระดาษ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงสี  สิ่งทอ  ห�องเย็น  และอ่ืนๆ 
 สถานประกอบการด�านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดจํานวนการจ�างงาน (Labor  Intensive ) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 -อู&ต&อรถ  จํานวน  71  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดกลาง  15  แห&ง  และขนาดเล็ก  56  แห&ง 
 -โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน  13  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดใหญ&  7  แห&ง   
ขนาดกลาง  3  แห&ง  และขนาดเล็ก  3  แห&ง 
 -โรงงานประเภทสิ่งทอ  จํานวน  7  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดใหญ&  2  แห&ง  ขนาดกลาง  3  
แห&ง  และขนาดเล็ก  2  แห&ง 
 -โรงงานประเภทแปรรูปไม�และผลิตภัณฑ4จากไม�  ผลิตภัณฑ4กระดาษ จํานวน  10  แห&ง  เป�น
วิสาหกิจขนาดกลาง  2  แห&ง  และขนาดเล็ก  8  แห&ง  
 โรงสี  จํานวน  2  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดกลาง  1  แห&ง  และขนาดเล็ก  1  แห&ง 
 สถานประกอบการด�านพาณิชยกรรม ( ธุรกิจค�าปลีก ) ได�แก& 
 -สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน  4    แห&ง 
 -ห�างสรรพสินค�า   จํานวน  2    แห&ง 
 -มินิมาร4ท   จํานวน  3    แห&ง 
 -ร�านค�าท่ัวไป   จํานวน  50  แห&ง 



 -ตลาดนัด   จํานวน   5   แห&ง 
 -แผงลอย   จํานวน 100  แห&ง 
 สถานประกอบการด�านบริการ 
 -โรงแรม                   จํานวน   2   แห&ง 
 สถานประกอบการด�านการเงิน/ธนาคาร 
 -ธนาคาร   จํานวน   6   แห&ง 
 นอกจากนี้  ประชาชนในพ้ืนท่ียังคงประกอบกิจกรรมทางด�านเกษตรกรรม ได�แก&  การทํานา  
และพืชไร&  (อ�อย)  ผลผลิตท่ีได�ไม&คงท่ีข้ึนอยู&กับสภาพตามฤดูกาล ทําให�ระดับรายได�ไม&แน&นอน สําหรับ
การปศุสัตว4  ได�แก&  การเลี้ยงโคนม  เป�ด  ไก&  และสุกร  ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีประมาณ  3  ใน  10  ของพ้ืนท่ี
ท่ีมีการใช�ประโยชน4ท่ีดินเพ่ือการเกษตร  ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจะส&งขายน้ํานมดิบ
แก&สหกรณ4โคนมหนองโพ ( ในพระบรมราชูปถัมภ4 ) โดยปPจจุบัน  การเพาะปลูกพืชไร&ในพ้ืนท่ี จะเป�น
การปลูกเพ่ือเป�นพืชอาหารสัตว4แก&โค และสุกรดังกล&าว 
 เกษตรกรรม  จากพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล จํานวน  5,687.50  ไร&  เป�นเนื้อท่ีถือครองทาง
การเกษตร  3,314.94   ไร&  คิดเป�นร�อยละ  58.28  ของเทศบาล  โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ คือ  
พืชไร&  ได�แก&  ข�าวและอ�อย    
 
3. สภาพทางสังคม 
 

ลักษณะทางสังคม ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกระจับมีหลายเชื้อชาติ เช&น ไทย จีน 
ไทยโยนก (ยวน)  โดยประชากรในเขตเทศบาลส&วนใหญ& นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นอัตรา            
ร�อยละ  85    โดยในพ้ืนท่ีเทศบาล   มีศาสนสถาน จํานวน  1 แห&ง คือ วัดจันทาราม  ซ่ึงมี
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ  ท่ีชาวบ�านโปIง และประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนให�ความเคารพอย&างมาก  นอกจากนี้
ประชาชนในตําบลดอนกระเบ้ือง  ท่ีอยู&ในเขตเทศบาลยังนับถือศาสนาคริสต4   โดยมี ศาสนสถาน  
จํานวน  1  แห&ง  คือ  วัดนักบุญมิคาเอล    ดอนกระเบ้ือง    ซ่ึงศาสนสถานท้ัง   2  แห&ง  ในพ้ืนท่ี
ล�วนมีความเก&าแก&  และเป�นท่ีเคารพของประชาชนมาอย&างยาวนาน 

ลักษณะทางวัฒนธรรม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกระจับ เป�นชุมชนท่ีต้ังอยู&
ภาคกลาง   จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางท่ัวไป           
โดยมีการประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญต&างๆ  ทางศาสนา เช&น การอุปสมบท วันสงกรานต4                     
วันเข�าพรรษา    ประเพณีลอยกระทง    นอกจากนี้ประชากรในพ้ืนท่ีมีลักษณะการอยู&อาศัยเป�น
ครอบครัวใหญ&   และยังมีการรวมตัวกันทางสังคม และวัฒนธรรมประเพณีของชนบางกลุ&มอยู&   
รวมถึงความร&วมมือทางด�านสังคม   มีการจัดต้ังชุมชนย&อย จํานวน 12  ชุมชน  ลักษณะความร&วมมือ
ท่ีเกิดข้ึนมีแบ&งกลุ&ม และรวมตัวตามลักษณะพ้ืนท่ี ท่ีอยู&อาศัยใกล�เคียงกันแบบอัตโนมัติ เช&น มีการ
รวมตัวกันเพ่ือร&วมกิจกรรมทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ    การบริจาคโลหิต  หรือการทํากิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีต&างๆ   เป�นต�น 

 

 

 



การสาธารณูปโภค 

1. การคมนาคม การจราจร 
  การคมนาคมขนส&งในเขตเทศบาลใช�ยานพาหนะทางบกเป�นหลัก โดยมีเส�นทาง
คมนาคมสายสําคัญ  จํานวน  2  สาย  ดังนี้ 
  -ทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป�นเส�นทางสายหลักติดต&อ
ระหว&างจังหวัดในภาคกลางไปยังภาคใต� ผ&านอําเภอบ�านโปIง โพธาราม บางแพ เมืองราชบุรีและ          
ปากท&อ ต&อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต� 
  -ทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข 323 (บ�านโปIง – กาญจนบุรี) แยกจากถนน             
เพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรท่ี 66 ผ&านบ�านโปIง ท&ามะกา ท&าม&วง แล�วไปยังจังหวัดกาญจนบุรี 
  จากการท่ีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล เป�นบริเวณเขตติดต&อระหว&างอําเภอและจังหวัด              
ท่ีเป�นย&านชุมชนและเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (อําเภอบ�านโปIง อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
อําเภอท&ามะกา อําเภอท&าเรือ อําเภอท&าม&วง จังหวัดกาญจนบุรี  อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอ
กําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม)  จึงทําให�มีประชาชนท่ีเดินทางผ&านหรือเข�ามาติดต&อ
ทํากิจธุระในเขตเทศบาล หรือใช�เส�นทางในเขตเทศบาลเป�นทางผ&านจํานวนมากประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมต้ังอยู&เป�นระยะๆ จึงทําให�การจราจรบนถนนประสบปPญหาการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ 
อยู&บ�าง  โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข  323  ในช&วงเปลี่ยนกะงานของพนักงาน
โรงงาน    ( ช&วงบ&ายและช&วงเท่ียงคืน ) 
  การขนส&งผู�โดยสาร  ปPจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนต4มีความสะดวก
และเป�นท่ีนิยมท่ีสุด  โดยเฉพาะการใช�ยานพาหนะส&วนบุคคล ได�แก&  รถยนต4และรถจักรยานยนต4 
สําหรับการเดินทางระหว&างอําเภอใกล�เคียง จะมีรถโดยสารสาธารณะประจําทาง ให�บริการจํานวน  2  
สาย  คือ  บ�านโปIง – โพธาราม  และสายกาญจนบรี – ราชบุรี  ผ&านเส�นทางหลวงแผ&นดินหมายเลข  
4  และมีรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจําทางระหว&างจังหวัด ผ&านทางหลวงแผ&นดิน 
หมายเลข 323 ได�แก&  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ( ปรับอากาศ ) , กรุงเทพฯ – บ�านโปIง , บ�านโปIง – 
ราชบุรี , ราชบุรี -  กาญจนบุรี  รวมถึง  รถตู�บริการ ได�แก& กรุงเทพฯ (ปzSนเกล�า) – บ�านโปIง  และ 
กรุงเทพฯ (อนุสาวรีย4 / หมอชิต) - กาญจนบุรี 
 2.การประปา 
  การดําเนินกิจการประปาในเขตเทศบาล อยู&ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
กระจับ มีจํานวนผู�ใช�น้ําประปาในเขตเทศบาลรวมจํานวนท้ังสิ้น   1,840   ราย (ข�อมูล  ณ  เมษายน 
2556 ) 
 3.การไฟฟ�า 
  การดําเนินการเก่ียวกับไฟฟ0าให�กับประชาชนในเขตเทศบาลอยู&ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ0าภูมิภาค อําเภอบ�านโปIง (ซ่ึงมีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมท่ัวอําเภอ) โดยการไฟฟ0า
ได�ดําเนินการจ&ายกระแสไฟฟ0าให�แก&ผู�ใช�ไฟฟ0าหลายประเภทไม&ว&าจะเป�นประชาชนท่ัวไปท่ีอยู&ตาม
บ�านเรือน  สถานธุรกิจ อุตสาหกรรมต&าง  ๆ และหน&วยงานราชการ 

4.การสื่อสารและโทรคมนาคม 
เขตเทศบาลตําบลกระจับ ถือเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยู&เป�นจํานวนมาก มีการ

ใช�ประโยชน4ในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย ได�แก&  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห�างสรรพสินค�า  ร�านค�า  และ
โรงแรม  ระบบโทรคมนาคม จึงเป�นระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป�นต&อกิจกรรมทางธุรกิจดังกล&าว 



-การบริการด�านโทรศัพท4ในชุมชนเทศบาล  ปPจจุบันประชาชนสามารถใช�บริการ
ระบบโทรศัพท4พ้ืนฐานและระบบสื่อสารไร�สาย ( โทรศัพท4เคลื่อนท่ี ) ในรูปแบบโทรศัพท4ส&วนบุคคล
และโทรศัพท4สาธารณะได�จากผู�ให�บริการด�านโทรคมนาคม ได�แก&  บริษัท  ทศท  คอร4ปอเรชั่น  จํากัด  
(มหาชน)  TOT  Corporation Public Company Limited   และบริษัท ที ที  แอนด4   ที  จํากัด  
(มหาชน)  และบริษัท กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) CAT Telecom Public Company  
Limited  ซ่ึงสามารถให�บริการด�านโทรศัพท4ได�ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล โดยบริการดังกล&าวยังรวมถึง
บริการโทรศัพท4ระหว&างประเทศ  บริการสื่อสารข�อมูลและบริการอินเทอร4เน็ต 

-การบริการด�านไปรษณีย4 ในเขตเทศบาลท่ีทําการไปรษณีย4โทรเลข  จํานวน  1  แห&ง 
นอกจากนี้ในเขตเทศบาล  ยังมีหอกระจายข&าวและวิทยุชุมชนท่ีเป�นช&องทางการ

สื่อสารท่ีสามารถตอบสนองการสื่อสารเพ่ือชีวิตชุมชน  เช&นเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยมีวิทยุชุมชนท่ีส&ง
กระจายเสียงประมาณ  10  คลื่นความถ่ี  และมีหนังสือพิมพ4ท�องถ่ิน ( ท่ีมีการจําหน&ายและรับบริการ
ด�านการประชาสัมพันธ4ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ)  ได�แก&  พลังชน  เสียงปวงชน  กระแสข&าว  ไทย
ก�าวหน�า  สู&ชนบท  และยอดแหลมนิวส4 

5. กีฬา  นันทนาการ  และการพักผ!อน 
  กีฬา 
  เทศบาลตําบลกระจับมีลานกีฬาเพ่ือให�ประชาชนและเยาวชนได�มาออกกําลัง             
เล&นกีฬา  จํานวน  3  แห&ง คือ ลานกีฬาบ�านโพธิ์เจริญ และสนามกีฬาของโรงเรียนวัดจันทาราม และ
สนามกีฬาชั่วคราวข�างเทศบาลตําบลกระจับ   ซ่ึงสามารถใช�เป�นสถานท่ีเล&นกีฬาได�หลายประเภท  
เช&นฟุตบอล  วอลเล&ย4บอล  บาสเกตบอล  ตะกร�อ  เป�นต�น นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�งไว�สําหรับบริการประชาชน จํานวน  12  แห&ง กระจายไว�ในชุมชนในเขตเทศบาล                
ตําบลกระจับ เพ่ือส&งเสริมให�ประชาชนได�ออกกําลังกาย 

นันทนาการและการพักผ!อน 
  เทศบาลตําบลกระจับ มีสถานท่ีพักผ&อนหย&อนใจ จํานวน  1 แห&ง คือ สวนสาธารณะ
บึงกระจับ  หมู&ท่ี  11  ตําบลหนองอ�อ ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถใช�เป�นสถานท่ีสําหรับการทํา
นันทนาการ และการพักผ&อน ออกกําลังกายยามว&าง 

การสาธารณูปการ 
 1.การศึกษา   
  โรงเรียนเทศบาลบาลตําบลกระจับมีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  รวม  3  โรงเรียน   
จําแนกเป�น 
  โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน  2 โรงเรียน 

  1)  โรงเรียนของรัฐ (สังกัดการประถมศึกษาแห&งชาติ) จํานวน 1  โรงเรียน  ได�แก&   
โรงเรียนวัดจันทาราม 

  2)  ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ  จํานวน  1  แห&ง 
 
 
 
 



2. การสาธารณสุข 
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตําบลกระจับ  ประกอบด�วย  คลินิกเอกชน  จํานวน  1  

แห&ง  และสถานีอนามัยของรัฐ  จํานวน  2  แห&ง  คือสถานีอนามัยตําบลดอนกระเบ้ือง  และสถานี
อนามัยตําบลหนองอ�อโดยท่ีสามารถรองรับความต�องการใช�บริการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย&าง
พอเพียง  เนื่องจากประชาชนส&วนใหญ&หากเจ็บปIวยจะเดินทางไปรับการรักษาในอําเภอบ�านโปIง ซ่ึงมี
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนมากมายหลายแห&ง  เพราะมีระยะทางห&างจากเขต
เทศบาลตําบลกระจับเพียง  5  กิโลเมตรเท&านั้น 

3. การดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย   
  ดําเนินการโดยฝIายป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถดับเพลิง 1  คัน  หัวท&อ

ประปาข�างถนนสําหรับต&อสายสูบน้ําดับเพลิง  จํานวน  11  จุด 

4. การกําจัดขยะ   
  เทศบาลใช�วิธีจ�างเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาล โดยนําไปเทกอง

บนพ้ืนท่ี  5  ไร&  3  งาน  20  ตารางวา  เลขท่ี 66/5 หมู& 12 ตําบลหนองอ�อ  อําเภอบ�านโปIง  จังหวัด
ราชบุรี 

 

4. ข+อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท+องถ่ิน 

 
โครงสร+างเทศบาล 

 
ด+านการเมือง - การบริหาร 

โครงสร�างและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาล ในปPจจุบัน  เทศบาลตําบล
กระจับประกอบด�วย  2  องค4กร 2 ส&วนท่ีสําคัญ  คือ  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล  ประกอบด�วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว&าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน จํานวน  12  คน  
เรียกว&า สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มีวาระการดํารงตําแหน&ง คราวละ  4  ป= 

นายกเทศมนตรี   
นายกเทศมนตรี จํานวน  1  คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว&าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินมีหน�าท่ีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป�นผู�บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ�างเทศบาล               
มีวาระการดํารงตําแหน&งคราวละ  4  ป= 

นายกเทศมนตรีอาจแต&งต้ังรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช&สมาชิกสภาเทศบาลเป�น 
ผู�ช&วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ได�ไม&เกิน จํานวน  2  คน   

นายกเทศมนตรีอาจแต&งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ซ่ึงมิใช&สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนรวมกันไม&เกิน 2 คน      

นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซ่ึงเป�นข�าราชการการเมืองแล�ว  
เทศบาลตําบลกระจับยังประกอบด�วยพนักงานเทศบาล  และลูกจ�าง  ซ่ึงได�รับการบรรจุแต&งต้ังให�
ปฏิบัติราชการโดยได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของเทศบาลฯ   มีหน�าท่ีรับผิดชอบในงานประจํา



ท่ัวไปตามส&วนการงานต&างๆ  โดยมีผู�บังคับบัญชาสูงสุด  คือ  ปลัดเทศบาล   เป�นผู�บังคับบัญชารอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให�เป�นไปตามนโยบาย 
และมีอํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 
โครงสร+างการเมืองและอํานาจหน+าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกระจับ 
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 ผู+บริหารท+องถิ่น 
  นายกเทศมนตร ี  จํานวน  1             คน 
 รองนายกเทศมนตร ี  จํานวน  2             คน 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี  จํานวน           1             คน 
 เลขานกุารนายกเทศมนตร ี  จํานวน           1             คน 
 สภาเทศบาลตาํบลกระจับ 
  ประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1      คน 
  รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1    คน 
  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  10   คน 
 อัตรากาํลังพนักงานเทศบาล 
  -พนักงานเทศบาล  จํานวน  45          อัตรา 
  -ลูกจ�างประจํา  จํานวน   6                อัตรา 
                       -พนักงานจ�างตามภารกิจ  จํานวน          15                อัตรา 
                       -พนักงานจ�างท่ัวไป                       จํานวน          23                อัตรา 
 ส4วนราชการภายในสาํนักงานเทศบาลตําบลกระจับ 
         การบริหารแบ4งโครงสร+างเปGน   1   สํานัก   6   กอง  1  หน4วยงาน 

1. สํานักปลัดเทศบาล  
2. กองคลัง 
3. กองช&าง 
4. กองสาธารณสุข 
5. กองการศึกษา 
6. กองวชิาการและแผนงาน 
7. กองการประปา 
8. หน&วยงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ด+านการคลังของเทศบาลตาํบลกระจับ 
 งบประมาณรายรับ – รายจ4าย  ย+อนหลัง  3  ป) 

รายรับ ป) 2553 ป) 2554 ป) 2555 
1.หมวดภาษีอากร 
2.หมวดค&าธรรมเนียม ค&าปรับและใบอนุญาต 
3.หมวดรายได�จากทรัพย4สิน 
4.หมวดเบด็เตล็ด 
5.หมวดรายได�จากทุน 
6.หมวดเงนิอุดหนุน 
      เงินอุดหนนุท่ัวไป 
      เงินอุดหนนุท่ัวไป  (ระบุวตัถุประสงค4) 
      เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

29,503,617.36 
2,083,727.95 

239,346.37 
323,940 
126,050 

 
9,481,849 
5,837,700 
3,016,500 

30,106,034.06 
1,670,755.45 

343,923.33 
124,160.50 

2,500 
 

12,857,218 
- 

8,278,861 

32,567,215.74 
1,612,563.40 

564,233.30 
73,575 
2,550 

 
12,011,012 

- 
13,213,177 

รวมท้ังสิ้น 50,612,730.68 53,383,452.34 60,044,326.44 
 
 

รายจ4าย ป) 2553 ป) 2554 ป) 2555 
1.  รายจ&ายงบกลาง 
2.  หมวดเงนิเดอืนและค&าจ�างประจํา 
3.  หมวดค&าจ�างช่ัวคราว 
4.  หมวดค&าตอบแทนใช�สอยและวัสด ุ
5.  หมวดค&าสาธารณูปโภค 
6.  หมวดเงนิอุดหนนุ 
7.  หมวดรายจ&ายอ่ืน 
8.  หมวดค&าครุภัณฑ4+ท่ีดินและส่ิงก&อสร�าง 

8,309,288.20 
8,240,793 
3,135,026 

13,120,354.66 
555,687.74 
1,326,200 

279,692 
12,036,241 

10,758,285.69 
8,551,550 
3,595,903 

13,020,119.96 
480,975.27 

1,784,464.32 
15,000 

9,251,440 

12,485,633.10 
10,392,942 
4,165,582 

12,719,354.31 
573,501.68 
1,189,400 

29,788 
12,972,322 

รวมท้ังสิ้น 47,003,282.60 47,457,738.24 54,528,523.09 
 



แบบสรุปอัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ 
 

  จํานวนผู+ดํารงตําแหน4ง   
ลําดับ ส4วนราชการ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ รวม หมายเหต ุ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1. สํานักปลัดเทศบาล - - 2 3 - 5 1 2 - 13  
2. กองคลัง - - 1 4 1 2 - 1 - 9  
3. กองช4าง - - 1 1 - 2 - 1 - 5  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล+อม - - - 2 2 1 1 - - 6  
5. กองวิชาการและแผนงาน - - - 1 1 2 - - - 4  
6. กองการศึกษา - - - - - 1 - 1 - 2  

7. กองการประปา - 1 1 - 1 2 - - - 5  

8. หน4วยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - 1  

 รวม - 1 5 11 6 15 2 5  45  
 
 



 

การวิเคราะห4ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

3.1  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
การวิเคราะห4ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับในปPจจุบันเทศบาลตําบล

กระจับ  ได�ตั้งประเด็นการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

1. การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ 
    1) นโยบายเร&งด&วน การสร�างความปรองดองสมานฉันท4 การแก�ไขปPญหาค&าครองชีพ  

                  การสร�างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตรฯ  
              2) นโยบายความม่ันคงแห&งรัฐ 
  3) นโยบายเศรษฐกิจ 
  4) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5) นโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
 6) นโยบายวิทยาศาสตร4 เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 7) นโยบายการต&างประเทศและเศรษฐกิจระหว&างประเทศ 
 8) นโยบายการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  9) การสร�างฐานการผลิตให�เข�มแข็ง สมดุล อย&างสร�างสรรค4  
  10) การสร�างสภาพแวดล�อมที่เอ้ืออํานวยต&อการผลิต การค�า การลงทุน  
  11) การพัฒนาคุณภาพคน ท้ังความรู�คู&คุณธรรม สังคม มั่นคงเป�นธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร  
  12) เน�นการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม มีความม่ันคงของพลังงานและอาหาร  
  13) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข&งขันของประเทศ 
       2.  การพัฒนาตามยุทธศาสตร3การพัฒนาอําเภอ และจังหวัดราชบุรี  

  1) พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมรายได� 
  2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
  3) พัฒนาความอุดมสมบูรณ4และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  4) สร�างสรรค4สังคมอุดมปPญญา 
  5)  เสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ 

    6) พัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัย เพ่ิมรายได�จากการท&องเที่ยวและเชิงสร�างสรรค4 
    7) พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
    8) พัฒนาความอุดมสมบูรณ4และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เป�นเมืองน&าอยู& 
    9) พัฒนาการบริหารและเสริมสร�างธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

���� 3 



3.  การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมของเทศบาลตําบล  โดยพิจารณาจากข+อมูลการร+องขอหรือความต+องการ
ของประชาชนในพื้นที่  ดังนี้ 

    1)  มีการแก�ไขปPญหานํ้าท&วมขังในพื้นที่อย&างเป�นระบบ 
      2)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให�เป�นไปอย&างทั่วถึง 
      3)  มีการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  และขยะอย&างมีประสิทธิภาพ 
      4)  ดูแลรักษาคุณภาพ  คู  คลอง  ลํารางสาธารณะให�มีมาตรฐาน 
      5)  ปรับปรุงฟR�นฟูและสร�างพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ  รวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน4ภายในเทศบาล 
      6)  มีการแก�ไขปPญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อย&างเป�นระบบ 
      7)  สร�างจิตสํานึกของการมีส&วนร&วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
      8)  รณรงค4ให�ประชาชนรู�จักแก�ไขปPญหาสิ่งแวดล�อมอย&างถูกต�อง 
      9)  ส&งเสริมให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของท�องถ่ิน 
      10)  สนับสนุนและส&งเสริมการใช�ภูมิปPญญาชาวบ�านวัฒนธรรมและทรัพยากรท�องถ่ินมาใช�ใน 
   การพัฒนาอาชีพ 

11)  ส&งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพ เพ่ือเสริมสร�างรายได� 
12)  สร�างจิตสํานึกในเรื่องของสังคมแห&งการเรียนรู� 
13)  ปรับทัศนคติด�านสุขภาพที่เน�นการป0องกันมากกว&าการรักษาพยาบาล 
14)   กระจายการบริการสาธารณสุขให�เป�นไปอย&างท่ัวถึง 
15)  ปฏิรูประบบสุขภาพและการจัดการด�านสาธารณสุขให�แก&ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมฯ 

           16)  ส&งเสริมการพัฒนาระบบอนามัยและโภชนาการ 
           17)  ส&งเสริมการใช�ภูมิปPญญาท�องถ่ินในการแก�ปPญหาสาธารณสุขชุมชน 
           18)  เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัว  เพ่ือลดปPญหาความขัดแย�งของสังคม 

                   และปPญหายาเสพติด 
19)  รณรงค4ให�ประชาชน  ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด 
20)  ส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชนในการป0องกันปPญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี      
21)  ส&งเสริมกิจกรรมกีฬาประเภทต&างๆ  
22)  เสริมสร�างและอนุรักษ4ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 
23)  สร�างจิตสํานึกของการบริการให�กับบุคลากรของเทศบาล 
24)  พัฒนาระบบการบริหารให�เป�นไปอย&างรวดเร็วและท่ัวถึง 
25)  เปzดโอกาสให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการรับรู�ข�อมูลข&าวสารและแสดงความคิดเห็น 
26)  ส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชนในการบริหารงานท�องถ่ิน 
27)  พัฒนาขีดความสามารถในการป0องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

        28)  ปรับปรุงประสิทธิภาพของเทศบาลให�สามารถทําหน�าที่ในการเผยแพร&ความรู�ความ 
                   เข�าใจในระบอบประชาธิปไตยแก&ประชาชน 
 



สรุปผลการพัฒนาในช&วงป=ที่ผ&านมา 
  การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับในรอบป=งบประมาณ  2556  ได�กําหนดและดําเนินการให�เป�นไปตามแนวทาง
แผนพัฒนาเทศบาล   ประจําป=   2556   ซ่ึงได�ผ&านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  และ
ผู�บริหาร  โดยเทศบาลได�จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการต&าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ&าย  
ประจําป=  2556   ดังนี้ 

ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 

1) ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 15 เชื่อมซอยเทศบาลกระจับ 21 
2) ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 25 
3) ก&อสร�างถนนก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 25 
4) เสริมปรับระดับทางซอยเทศบาลกระจับ 4/4 
5) ก&อสร�างถนนพร�อมวางท&อระบายนํ้าซอยเทศบาลกระจับ 31 
6) ก&อสร�างถนนพร�อมรางนํ้าระบายนํ้าซอยบ�านผู�ใหญ&ฤทธ์ิ 
7) ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 4/2 
8) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 12 
9) ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมวางท&อระบายนํ้าซอยติดถนนเพชรเกษมฝPSงซ�าย 
10) ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 20 
11) ก&อสร�างท&อระบายนํ้าซอยเทศบาลกระจับ 16 
12) ก&อสร�างท&อระบายนํ้าถนนหน�าโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 
13) ก&อสร�างท&อระบายนํ้าซอยเทศบาลกระจับ 11 
14) ก&อสร�างท&อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมสายนอกช&วงหน�าบริษัทชาตรีชาวด4 
15) ก&อสร�างรางระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 10 
16) ก&อสร�างรางระบายน้ําคอนกรัตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 16 
17) ติดต้ังโคมไพส&องสว&างซอยเทศบาลกระจับ 20 (วัดหนองอ�อตะวันออก) 
18) ติดต้ังเสาไฟพร�องโคมไฟส&องสว&างพร�องปPกเสาพาดสายเส�นทางเลียบคลองดอนกระเบื้อง-เทพินทร4

(ฝPSงศาลาชุมชน) 
19) ติดต้ังเสาไฟพร�องโคมไฟส&องสว&างพร�อมปPกเสาพาดซอยเทศบาลกระจับ 13 
20) ติดต้ังเสาไฟพร�องโคมไฟส&องสว&างพร�อมปPกเสาพาดซอยเทศบาลกระจับ 15 
21) ติดต้ังเสาไฟพร�องโคมไฟส&องสว&างซอยเทศบาลกระจับ 16 
22) ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ  4/1 (ซอยเป�ดพะโล�) 
23) ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ  13 
24) ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ  15(ช&วงซอยบ�านนายเอ้ียง) 
25) ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ  26(ช&วงซอยบ�านคุณเชาวลิต) 

 
 



ด+านเศรษฐกิจ 

1) โครงการอบรมอาชีพให�แก&ประชาชน 
2) โครงการพัฒนากลุ&มสตรีเทศบายตําบลกระจับ 
3) อุดหนุนโครงการจัดงาน”กาชาดเที่ยวราชบุรี ป= พ.ศ.. 2556 

ด+านสังคม และคุณภาพชีวิต 

 1)  โครงการประชุมผู�ปกครองนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 2)  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3)  โครงการจัดทัศนศึกษาให�กับเด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 4)  โครงการมอบประกาศนียบัตรให�กับเด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 5)  อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 6)  จัดซื้ออาหารเสริมนมเด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 7)  อุดหนุนเงินเป�นค&าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม 
 8)  โครงการเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับยิ้มสวย 
 9)  ติดตั้งเหล็กดัดพร�อมมุ�งลวดรอบบริเวณอาคารศูนย4พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 10)  อุดหนุนโครงการส&งเสริมการเล&นดนตรีในวงดุริยางค4 
 11)  โครงการกระเป�านิทาน 
 12) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 13) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 14) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 
 15) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต4 
 16) โครงการจัดงานประเพณีแห&เทียนพรรษา 
 17) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม 
 18) โครงการจัดงานวันเด็กแห&งชาติ 
     19) โครงการธรรมะนําทาง 
     20) โครงการสืบสานความรู�จากครูภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
     21) โครงการปลูกฝPงคุณธรรมพบพระพบธรรม 
     22) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
     23) โครงการส&งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
 24) โครงการแข&งขันกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล 
 25) อุดหนุนกีฬาเทศบาลสัมพันธ4จังหวัดราชบุรี 
 26) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 27) โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) 
 28) อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 29) โครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) สัมพันธ4อําเภอบ�านโปIง 
 30) โครงการส&งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู�สูงอายุ 



 31) โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 32) โครงการชุมชนนําร&องปลอดลูกน้ํายุงลาย 
 33)  สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 
 34) โครงการสนับสนุนช&วยเหลือผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส 
 35) จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายในชุมชน 
 36) โครงการทาสีเครื่องออกกําลังกายในชุมชน 

ด+านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล+อม 

 1)  โครงการคลองสวยนํ้าใส 
2)  จ�างเหมากวาดทางเท�าและไหล&ทาง 
 3)  จ�างเหมาผู�ดูแลคลอง 
 4)  ฉีดล�างทําความสะอาดท&อระบายน้ํา 
 5)  โครงการ “บุญขยะ” 
 6)  โครงการถนนสวย 
7)  โครงการ Big Cleaning Day 
8)  โครงการป0องกันและแก�ไขปPญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 
9)  โครงการสร�างจิตสํานึก รู�สึกรักสิ่งแวดล�อม 
 10)  โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร&อย ( Clean food good taste ) 
11)  โครงการตลาดนัดปลอดสารปนเปR�อน 
12)  โครงการนํ้าหมักชีวภาพ 
13)  โครงการ “อย.น�อย” 

ด+านการเมือง  การบริหาร 

 1)  โครงการอบรมกฎหมายพื้นฐานเบ้ืองต�นให�กับประชาชน 
    2)  โครงการกฎหมายชวนรู� 
 3)  โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษาชุมชนและศึกษาดูงาน 
 4)  โครงการทบทวนการจัดทําแผนชีวิตชุมชน 
 5)  โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการชุมชน 
 6)   อุดหนุนตามโครงการประสานการแก�ไขปPญหายาเสพติด 
    7)   โครงการรวมพลังต�านยาเสพติด 
 8)   โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป= 
 9)   จัดทําวารสารเทศบาล 
    10)  จัดทําจดหมายข&าวเทศบาล 
 11)   โครงการ “ร&วมมือกันเสียภาษีกระจับท�องถ่ินนี้พัฒนา” 
 12)  บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
    13)  โครงการสํารวจตรวจเยี่ยมผู�ประกอบการบ�านเช&า 



 14)  สํารวจข�อมูลภาคสนามผู�ประกอบการรายใหม& 
    15)  โครงการให�ความรู�ผู�ประกอบการเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย4 
    16)  โครงการปรับปรุงข�อมูลแผนที่ภาษีให�เป�นปPจจุบัน 
    17)  โครงการศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย4สิน 
    18)  โครงการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจการเบิกจ&ายเงินให�มีประสิทธิภาพ 
 19)  โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
          พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง 
 20)  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทให�กับบุคลากรของเทศบาล 
 21)  โครงการศูนย4ประสานการพัฒนาศักยภาพหน&วยสนับสนุนภารกิจฯ 
 22)  โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
 23)  โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป0องกันภัยฝIายพลเรือน 
    24)  โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองต�นให�แก&พนักงานเทศบาล 
    25)  โครงการสนับสนุนการปPองกันอุบัติเหตุในช&วงวันหยุดเทศกาล 
    26)  จัดซื้อเคร่ืองรับส&งวิทยุชนิดมือถือ 
 27)  จัดซื้อครุภัณฑ4สํานักงาน 
 28)  จัดซื้อครุภัณฑ4ยานพาหนะและขนส&ง 
 29)  จัดซื้อครุภัณฑ4โรงงาน 
 30)  จัดซื้อครุภัณฑ4สํารวจ 
 31)  จัดซื้อครุภัณฑ4การเกษตร 

32)  จัดซื้อครุภัณฑ4ไฟฟ0าและวิทยุ 
33) จัดซื้อครุภัณฑ4โฆษณาและเผยแพร& 
34)  จัดซื้อครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 
35)  จัดซื้อครุภัณฑ4งานบ�านงานครัว 
36)  จัดซื้อครุภัณฑ4กีฬา 

3.2   ปJจจัยและสถานการณ3การเปล่ียนแปลงที่มีผลต4อการพัฒนา 
  1.ผลการวิเคราะห4ปPญหาและความต�องการของประชาชนในเทศบาลตําบล  ตามประเด็นการพัฒนาเทศบาล 
เทศบาลตําบลกระจับโดยทําการวิเคราะห4ปPญหาและความต�องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนท่ีดังน้ี   

1) ปJญหาด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน   
1.1 ปPญหาการปรับปรุง  ถนน  ทางเท�า  ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุงผิวจราจรท่ีชํารุด  ดังนี้ 

- ติดป0ายเตือนความเร็วและสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกอันตราย 
- จัดทําเนินสะดุด ในเขตชุมชนหนาแน&น และติดต้ังกระจกโค�งในจุดเสี่ยง 
- ขยายไหล&ทาง  ขยายผิวการจราจร 
- ราดยางถนนซอยต&างๆ  ให�ครบทุกสาย 
- ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายต&างๆ ให�ครบทุกสายท่ีจําเป�น 

1.2 ปPญหาน้ําท&วม และการระบายนํ้าเม่ือมีฝนตกหนักในพื้นที่  



  1.3 ปPญหานํ้าประปาไม&เพียงพอต&อการอุปโภค - บริโภค  และปPญหาคุณภาพนํ้าประปา 
1.4 ปPญหาไฟฟ0า แสงสว&างไม&เพียงพอต&อความต�องการ 

- ขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา 
- ติดต้ังโคมไฟ  เพ่ิมปริมาณดวงไฟบริเวณที่แสงสว&างไม&เพียงพอ 

2) ปJญหาด+านเศรษฐกิจ 
- ปPญหาแหล&งสร�างงานเพื่อเพิ่มพูนรายได� 
- ปPญหาประชาชนต�องการอาชีพเสริม 
- ปPญหาแหล&งเงินทุนหมุนเวียน 

3) ปJญหาด+านสาธารณสุข 
- ปPญหาด�านสุขภาพและอนามัย  ผู�สูงอายุขาดการดูแล เอาใจใส& ประชาชนยังได�รับบริการด�าน

อนามัยและสาธารณสุขไม&เพียงพอเน่ืองจากเครื่องมืออุปกรณ4มีไม&เพียงพอหรือไม&ทันสมัยและเวชภัณฑ4ได�รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลน�อยไม&เพียงพอกับการรับบริการของประชาชน ปPญหาสุขลักษณะในบ�านเกิดจากการรักษาความ
สะอาด 

- ปPญหาโรคติดต&อเน่ืองจากพาหนะนําโรค  เช&น  ยุง และแมลงวัน หนู แมลงสาบ ก&อให�เกิดการ
แพร&ระบาดของโรคติดต&อ 

4) ปJญหาด+านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ปPญหาด�านการศึกษาระดับการศึกษาของประชาชนมีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากจํานวนนักเรียนที่

เรียนจบชั้นประถมศึกษาป=ที่  6  แล�วเรียนต&อในระดับสูงข้ึนมีน�อยควรส&งเสริมให�ศึกษาต&อให�สูงข้ึนทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน 

- ปPญหาการขาดสถานท่ีให�บริการด�านข�อมูลข&าวสาร  เช&นที่อ&านหนังสือพิมพ4             ห�องสมุด  
ฯลฯ  แก&ประชาชนท่ัวไป 

- ปPญหาขาดการส&งเสริมสนับสนุน  การบํารุง  รักษา  สืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม  

5) ปJญหาด+านสังคม 
5.1 ปPญหาการติดยาเสพติดและการม่ัวสุม 
5.2 ปPญหาอาชญากรรมในพื้นที่ 
5.3 ปPญหาอุปกรณ4กีฬา  เพ่ือส&งเสริมการกีฬา  ให�มีความสามัคคี  สุขภาพกายดีแข็งแรง 

พลานามัยดี 
  5.4 ปPญหาความต�องการสนามเด็กเล&น  สวนสาธารณะเพื่อพักผ&อนหย&อนใจ 

                5.5ปPญหาท่ีอ&านหนังสือพิมพ4ประจําหมู&บ�านพร�อมด�วยหนังสือพิมพ4เพื่อให�ประชาชนได�รับทราบ
ข&าวสาร ส&งเสริมให�รักการอ&าน เกิดความรู�ความเข�าใจทันเหตุการณ4เป�นการพัฒนาคนในสังคม 

5.6 ปPญหาความต�องการให�มีสวนพักผ&อนเพื่อสุขภาพอนามัย 
 

6) ความต+องการด+านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 
 6.1  ปPญหาด�านการกําจัดขยะอย&างมีประสิทธิภาพเช&นโรงกําจัดขยะพ้ืนท่ีทิ้งขยะรวม 
 6.2  ปPญหาด�านการกําจัดน้ําเสียอย&างมีระบบ  เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 



      6.3  ปPญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติเน่ืองจากมลพิษทางส่ิงแวดล�อมประเภท 
            ต&าง ๆ อันเกิดจากนํ้ามือของมนุษย4เป�นสําคัญ 

 6.4  ปPญหาการพังทลายของดินริมลําคลอง  รําราง  เน่ืองจากน้ํากัดเซาะ 
  6.5  ปPญหาการบุกรุกและถือครองท่ีดินสาธารณะของประชาชน 
  6.6  ปPญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

7)  ปJญหาด+านการบริหารและการบริการ 
       7.1  ปPญหาการมีส&วนร&วมในการพัฒนาท�องถ่ิน แลกเปลี่ยนเสนอแนะแสดงความคิดเห็น 
       7.2  ปPญหาขาดความรู�ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของบุคลากรในเทศบาลและ 
            ประชาชนท่ัวไป 
       7.3 ปPญหาด�านการพัฒนาบุคลากร  ให�มีประสิทธิภาพ  ต&อภาระหน�าที่ของเทศบาล 

 
 2. ผลการวิเคราะห3ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 

   1.  ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน   
    ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ   ในป)ที่ผ4านมาได+มีการพัฒนาและช4วยแก+ปJญหาความ

เดือดร+อนและบรรเทาความต+องการของประชาชนในด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน   แต4ความต+องการของประชาชนด+านนี้
ยังมีอีกจํานวนมาก   เช4น  การก4อสร+างท4อระบายนํ้า  ปรับปรุง  ซ4อมแซมถนน ฝาบ4อพัก และอ่ืน ๆ  ภายในชุมชน  
หมู4บ+าน  การขยายเขตไฟฟOา   ระบบประปา   แหล4งน้ําเพ่ือการเกษตรทําให+ไม4สามารถดําเนินการได+อย4างทั่วถึงทุก
พื้นที่ตามแผนพัฒนาที่ กําหนดไว+   จึงนําสภาพปJญหาและความต+องการที่เคยเสนอมา  และจากการจัดทํา
ประชาคมแผนชุมชน  บรรจุเข+าแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาเทศบาลตําบลเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาสามป)ของ
เทศบาลตําบลแก+ไขในป)ต4อไป 

         2.   ด+านเศรษฐกิจ 
รัฐบาลแก�ไขปPญหาด�านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต&ก็ไม&สามารถแก�ไขปPญหาด�านน้ีให�หมดไปได�  

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําต&อเนื่องมาหลายป=  พืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
ต�องลดการผลิตลดคนงานทําให�คนว&างงานเพิ่มข้ึน  เทศบาลสนับสนุนให�ประชาชนดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ส&งเสริมการประกอบอาชีพให�กับราษฎรได�พัฒนาฝ=มือโดยจะมีการพัฒนาด�านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร�าง
ชุมชนให�เข�มแข็งต&อไปในอนาคต 

3. ด+านสังคม 
ผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจที่ผ&านมาและการแพร&ระบาดของยาเสพติดในปPจจุบันทําให�คุณภาพชีวิต

ของประชาชนไม&ดีเท&าที่ควรขาดการป0องกัน  รักษา  และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาดโอกาสทางการศึกษา  
รวมท้ังสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม&เพียงพอ    ส&งเสริมให�เยาวชนและประชาชนใช�เวลาว&างให�เป�นประโยชน4  มี
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและสังคมไปพร�อมๆ  กันเพื่อให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. ด+านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 
   เทศบาลตําบลได�เล็งเห็นปPญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  โดยประชาชนยังขาดความรู�  
ความเข�าใจในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย&างประหยัดและขาดจิตสํานึกในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม  ทําให�เกิดมลพิษต&างๆ    ในปPจจุบันจะต�องพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล�อมให�สมดุลต&อไป 
 



5. ด+านการเมืองการบริหาร 
   รัฐบาลได�มีการกระจายอํานาจสู&ท�องถ่ินเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินได�เข�ามาบริหารจัดการและมีส&วน
ร&วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู&บ�าน/ชุมชน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให�ทันกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย  โดยจัดส&งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู�ในด�านต&างๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  รวมท้ังจัดหา
เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ4  เคร่ืองใช�ต&างๆ  ให�สามารถปฏิบัติงานได�รวดเร็วและทันสมัย  และมีการส&งเสริมการบริหารงาน
ท�องถ่ินโดยใช�เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว  ท่ัวถึง  และมุ&งเน�นผลสัมฤทธ์ิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สรุปยุทธศาสตร3และแนวทางการพัฒนาในช4วงสามป) 

4.1 วิสัยทัศน3การพัฒนา 
1. วิสัยทัศน4การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

         “ ผู�นําเกษตรปลอดภัย มุ&งให�เป�นเมืองน&าอยู& และใช�ทุนทางปPญญาสร�างรายได� ” 
2. วิสัยทัศน4อําเภอบ�านโปIง 

         “ เกษตรกรรมพัฒนา  อุตสาหกรรมลํ้าหน�า  พัฒนาภูมิปPญญาท�องถ่ิน”   
3. วิสัยทัศน4เทศบาลตําบลกระจับ 

          “เมืองปลอดมลพิษ  บริการมีมาตรฐาน  สร�างสรรค4สังคมเป�นธรรม ” 

4.2 ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
  1.  ปรับปรุงและพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  ด�านสาธารณูปโภค  ด�านแหล&งนํ้าให�ได�มาตรฐาน 

     และเพียงพอต&อความต�องการของประชาชน 
2. ส&งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  พัฒนาอาชีพด�านอุตสาหกรรม  ด�าน

เกษตรกรรม  ภูมิปPญญาท�องถ่ิน   
3. ส&งเสริมสถาบันการศึกษาให�ได�มาตรฐาน  มีคุณภาพ 
4. ส&งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เป�นระบบ 
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
7. สร�างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 

4.3  จุดมุ4งหมายเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
      1.   การคมนาคม มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู&บ�าน  

 2.   ประชาชนความเข�มแข็งในการประกอบอาชีพ  ด�านอุตสาหกรรม  ด�านเกษตรกรรม  ภูมิปPญญา   
      ท�องถ่ิน สร�างงาน และมีรายได�เพ่ิมข้ึน 

      3.   มีสถาบันการศึกษาที่ผ&านเกณฑ4มาตรฐาน  เป�นที่ยอมรับของสังคม 
      4.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      5.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป�นระบบ 

 6.  การบริหารจัดการเทศบาลและการเมืองเป�นไปอย&างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพย4สิน  
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4.4  ยุทธศาสตร3การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
 เพื่อใช�เป�นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติ และติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาเทศบาล  จึงกําหนด

แนวยุทธศาสตร4การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ   5  ยุทธศาสตร4   ดังต&อไปนี้ 
          1. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 

-    เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ให�เพียงพอ                   ได�
มาตรฐาน เกิดประโยชน4สูงสุดต&อประชากรในเขตเทศบาลตําบลกระจับ 

-    เพ่ือพัฒนาเขตเทศบาลตําบลกระจับ  ให�เป�นเมืองน&าอยู&  มีระเบียบเรียบร�อยจากระบบผังเมือง
ชุมชนท่ีถูกต�อง 

2. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ 
-   เพื่อให�ประชาชนมีรายได�อย&างพอเพียงต&อการดํารงชีพ  แก�ไขปPญหาความยากจน 
- เพ่ือส&งเสริมการกระจายรายได�  ให�แก&ประชาชน 
-    เร&งรัดการเสริมการอาชีพ  เสริมรายได�  เพ่ือประสิทธิผลในภาคเศรษฐกิจโดยรวม  เพื่อเกิดความ

มั่นคงในชีวิตและรายได�มากข้ึน 
3. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านสังคมและคุณภาพชีวิต 

-  เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพในด�านการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ได�รับการประกันคุณภาพด�านการศึกษา 
- เพ่ือให�ประชาชนได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย&างเสมอภาค 

4. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านส่ิงแวดล+อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
-  เพื่อพัฒนาบ�านเมืองให�สะอาด   ประชาชนมีความเป�นอยู&ท่ีสะดวกสบาย                             มี

ทัศนียภาพที่สวยงาม 
-  เพ่ือให�เป�นแหล&งท&องเท่ียว  เชิงอนุรักษ4  จรรโลงใจด�านภูมิทัศน4สิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติและ

เผยแพร&ภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านการเมืองและการบริหาร 

-   เพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช�  และสถานที่ปฏิบัติงาน  ป0องกันและบรรเทาสา
ธารภัย  พัฒนารายได�ของเทศบาล 

- เพ่ือพัฒนาประชาชน  ให�มีส&วนร&วมในการปกครองและพัฒนาท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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   การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป)ไปปฏิบัติ 

  
การติดตามและประเมินผล 

  เพ่ือให�การบริหารงานของเทศบาลเป�นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป=อย&างมีประสิทธิภาพ เทศบาล
จึงได�แต&งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบในการกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป=  โดย
ประเมินผลงานท่ีได�จากการดําเนินโครงการ และประโยชน4ที่ได�รับหรือการบรรลุวัตถุประสงค4ของโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบของโครงการอย&างเป�นระบบและต&อเนื่อง           ซึ่งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป= ประกอบด�วย 

          1.  นายกเทศมนตรีหรือผู�ได�รับมอบหมาย 
  2.  ปลัดเทศบาลหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
  3.  หัวหน�าส&วนราชการ 

หลักเกณฑ3ในการติดตามและประเมินผล 
  1)  ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามแบบที่กําหนดไว�  ป=ละ  3  ครั้ง  โดยแบ&งออกเป�นป=ละ  3  ช&วง คือ 
        1.1 เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม 
        1.2 เดือนกุมภาพันธ4 – เดือนพฤษภาคม 
        1.3 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
  2)  ให�สรุปผลในป=สุดท�าย คือ ป=งบประมาณ พ.ศ. 2559  ว&าแผนพัฒนาเทศบาล           สามป= (พ.ศ. 

2557 – 2559 ) ฉบับน้ี 
        2.1  มีผลงานตามแผนงาน / โครงการแต&ละโครงการหรือไม&อย&างไร 
        2.2  มีปPญหาอุปสรรคอย&างไร และสามารถแก�ไขได�หรือไม& 
        2.3  ประชาชนได�รับประโยชน4มากน�อยเพียงใด 
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ภาคผนวก 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป) ( พ.ศ.2557  ถึง  2559 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร�อมท&อระบายน้าํซอยเทศบาล
กระจับ 15/5 (แยกซอยบ�านนายเอี้ยง) 
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว�าง 3.50 ม. ยาว 77 เมตร  
หนา  0.15 เมตร พร�อมวาง
ท&อระบายน้ําขนาด φ 0.40 
เมตร และบ&อพัก ค.ส.ล. 
พื้นที่ รวมไม&น�อยกว&า 269 
ตร.ม.(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

280,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัย        
ในการสัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน  
6  ครัวเรือน 
 

กองช&าง 

2. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต
เลียบคลองดอนกระเบื้องหอถังประปา
เชื่อมต&อออกสู&ถนน  
(ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติก 
คอนกรีตขนาดกว�าง 4.0 เมตร  
ยาว 60 เมตร หนา  0.05  
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม&น�อยกว&า 
240 ตร.ม. ( ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัย        
ในการสัญจรไปมา 
 
 

กองช&าง 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาลกระจับ 25/2 
 (ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติก           
คอนกรีต ขนาดกว�าง 4.0 เมตร  
ยาว 230 ม.หนา  0.05  เมตร 
ขนาดพื้นที่ไม&น�อยกว&า 920         
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

495,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัย        
ในการสัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน  
3  ครัวเรือน 

กองช&าง 

4. ก&อสร�างวางท&อระบายน้ําริมถนน 
เพชรเกษมฝPSงซ�าย (ฝPSงเทศบาล) 
(ประชาคมชุมชนเทศบาลพัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด  φ  1.00 เมตร  พร�อม
บ&อพักจากลํารางข�างสนามกีฬา
เทศบาลถึงลํารางหนองกระจ&อย 
ความยาวรวมประมาณ 270  
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -การระบายเป�นไปอย&างมี
ประสิทธิภาพแก�ไขปPญหา
น้ําท&วมขังในพื้นที่ 
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน  
54  ครัวเรือน 

กองช&าง 

5. ก&อสร�างท&อระบายน้ําซอยกระจับ 23 
ฝPSงขวา (แผนชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 
 
 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง  
ในพื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ําขนาด 
φ 0.60 เมตร พร�อมบ&อพัก          
ค.ส.ล.ขนาด 1.10x1.10 เมตร 
ยาวรวม 338 เมตร(ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

970,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -เพื่อการระบายน้าํที่ดี
และลดปPญหาน้าํ         
ท&วมขัง 
 
 

กองช4าง 

6. ก&อสร�างบ&อพักน้ําบริเวณวัดจันทาราม
และฝPSงตรงข�ามวัดจันทาราม 

เพื่อแก�ไขปPญหาน้ําท&วมขัง  
ในพื้นที ่

ก&อสร�างบ&อพักน้ําบริเวณวัดจัน
ทารามและฝPSงตรงข�ามวัดจันทา
ราม(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -การระบายน้ําเป�นไปอย&าง
มีประสิทธิภาพสามารถ
แก�ไขปPญหาน้ําท&วมขัง 

กองช&าง 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7. ก&อสร�างบ&อพักน้ําและวางท&อลอด เพื่อแก�ไขปPญหาน้ําท&วมขัง  
ในพื้นที ่

-ก&อสร�างบ&อพักน้ําบริเวณหัว
โปIง ริมถนนเพชรเกษม 
-วางท&อลอดทางเข�าวัดหัวโปIง 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -การระบายน้ําเป�นไป
อย&างมีประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไขปPญหาน้ํา         
ท&วมขังในพื้นที่ 

กองช&าง 

8. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต
จากปากทางเข�าชุมชนถึงหมู&บ�าน          
นาเจริญ ป.เพิ่มทวี 
(แผนชุมชน นาเจริญ ป.เพิ่มทวี) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ปูแอสฟPลท4ติกคอนกรตี หนา 
0.05 เมตร ขนาดกว�าง 5.0 
เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม&น�อยกว&า 1,500 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
*ปูทับผิวถนนเดิมทั้งเส�น 

750,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช&าง 

9. เสริมปรับระดับผิวทางซอยเทศบาล
กระจับ 4/2 (ซอยบ�านนายบุญเลิศ 
เที่ยงตรง) 
 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ปูแอสฟPลท4ติกคอนกรตีเสริมผิว
จราจรขนาดกว�าง 3.00เมตร 
ยาว 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม&
น�อยกว&า 75 ตารางเมตร           
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช&าง 

10. ติดตั้งป0ายชื่อและสถานที่ซอยในเขต
เทศบาล  ( ประชาคมชุมชนหนอง
ตะแคงสร�างสรรค4 ) 

เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใช�เส�นทางในซอยสัญจร
ไปมา 

ติดตั้งป0ายชื่อและสถานที่ซอย
ในเขตเทศบาล จํานวน              
20 ป0าย 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนสะดวกในการ
ใช�เส�นทางในซอยสัญจร
ไปมา มีผู�รับประโยชน4 
1,000 ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป) ( พ.ศ.2557  ถึง  2559 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ติดตั้งสปริงเกอร4ระบบฉีดน้ําหัวฝอย
บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษมใน
เขตเทศบาล 

เพื่อดูแล บํารุง รักษา เกาะ
กลางถนนที่ปรับปรุงภูมิทัศน4
ให�มีความสวยงาม 

ติดตั้งสปริงเกอร4ระบบฉีดน้ํา
หัวฝอยระยะทาง ประมาณ 
2,500 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-เกาะกลางถนนที่
ปรับปรุงภูมิทัศน4มีระบบ
รดน้ํา ต�นไม�มีความ
สวยงาม 

กองช&าง 

2. ก&อสร�างรางระบายน้าํซ�าย – ขวา  
ซอยเทศบาลกระจับ  25                                                 
(ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างรางระบายน้ํา ค.ล.ล.
แบบรางยูขนาดความกว�าง
ภายใน  0.30  เมตร ยาวรวม
สองฝPSงไม&น�อยกว&า 471  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 1,760,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายเป�นไป
อย&างมีประสทิธิภาพ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง
ในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน 
53 ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. ก&อสร�างรางระบายน้าํฝาตะแกรงเหล็ก
ซอยแทศบาลกระจับ 3 ถึงสุดเขต
เทศบาลต&อจากของเดิม 

เพื่อเป�นการระบายน้ํา
และแก�ไขปPญหาน้ําท&วม
ขังในพื้นที ่

ก&อสร�างรางระบายน้าํ               
ค.ส.ล. แบบรางยูขนาด         
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 168 
เมตร  ( ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- 652,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสามารถ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4  20 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

4. ก&อสร�างรางระบายน้าํ ค.ส.ล.แบบ        
รางยู  ซอยเทศบาลกระจับ 25                 
จากเดิมบ�านนายชาํนาญ บุญสม              
ถึงคลองสาธารณประโยชน4                                
(สนามออกกําลังกาย)                     
(ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4)  

เพื่อเป�นการระบายน้ํา
และแก�ไขปPญหาน้ําท&วม
ขังในพื้นที ่
 

ก&อสร�างรางระบายน้าํ                
ค.ส.ล. แบบรางยู ขนาด
กว�างภายใน  0.30 เมตร             
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม 
215 เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- 635,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสามารถแก�ไข
ปPญหาน้ําท&วมขังในพื้นที่ 
-ผู�รับประโยชน4  25  
ครัวเรือน 

กองช&าง 

5. ขุดลอกคลองหนองกระจ&อยทั้งสาย 
(ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 
 

เพื่อเป�นแหล&งรองรับ  
ระบายน้ําป0องกันและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ขุดลอกคลองกว�างเฉลี่ย 
8.00 เมตร  ยาวประมาณ 
1,400  เมตร  ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

- 500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสามารถแก�ไข
ปPญหาน้ําท&วมขังในพื้นที่ 
-ผู�รับประโยชน4 70ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. ก&อสร�างท&อระบายน้ําจากบริษัทมาสด�า
ออกไปสระกระเทียม (ประชาคมชุมชน
หนองตะแคงก�าวหน�า) 
 

เพื่อเป�นการระบายน้ํา
และแก�ไขปPญหาน้ําท&วม
ขังในพื้นที ่

วางท&อระบายน้าํ ค.ส.ล.ขนาด φ 
1.00 เมตร พร�อม  บ&อพัก ค.
ส.ล. ยาวรวม 212 เมตร              
( ตามแบบแปลนเทศบาล)  

- 900,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ        
ลดปPญหาน้ํา         
ท&วมขัง 
 

กองช4าง 

7. ก&อสร�างท&อระบายน้ําจากหน�าร�าน  
สิระชัยค�าไม�ถึงลาํรางสาธารณะข�าง          
อู&วงษ4ลือชัย 

เพื่อเป�นการระบายน้ํา
และแก�ไขปPญหาน้ําท&วม
ขังในพื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา               
ค.ส.ล. ขนาด  φ  1.00 เมตร  
พร�อมบ&อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 
320  เมตร 
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 1,250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไขปPญหา
น้ําท&วมขังในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4  30 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

8. ก&อสร�างถนนพร�อมวางท&อระบายน้ํา 
ซอยเทศบาลกระจับ 26/2 ( ซอย
ฟาร4มไก&) 
( ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ก&อสร�างถนน ขนาดกว�าง 4.0 
เมตร ยาว  244 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม&น�อยกว&า  976 ตร.ม. 
พร�อมวางท&อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด  φ  0.40 เมตร  ฝPSงเดียว 
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 720,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช&าง 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. ก&อสร�างท&อระบายน้ําจากหน�าโรงงาน
นําเชาถึงสะพานลอยหน�าโรงเรียนวัด
จันทาราม (บริเวณหน�าบ�านนายก
จําลอง) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา               
ค.ส.ล. ขนาด  φ  1.00 
เมตร  พร�อมบ&อพัก ค.ส.ล.
ยาวรวม 236  เมตร 
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 920,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสามารถ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4  30 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

10. ก&อสร�างท&อระบายน้ําจากหน�าอนามัย
หมู& 13 ลงสู&คลองไร&ใหม& (ประชาคม
ชุมชนหนองตะแคงก�าวหน�า) 
 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง  
ในพื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ําขนาด  
φ 1.0 เมตร พร�อมบ&อพัก           
ค.ส.ล. ขนาด 1.70x1.70 
เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 3,000,000.-
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ        
ลดปPญหาน้ําท&วมขัง 
 

กองช&าง 

11. วางท&อระบายน้าํริมถนนเพชรเกษม         
ฝPSงขวา  ( ประชาคมชุมชนเทศบาล
พัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด  φ  1.00 เมตร  พร�อม
บ&อพักจากหน�าซอยกระจับ 16
เชื่อมต&อบ&อพักเดิม ความยาว
รวมประมาณ 750  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 3,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายเป�นไปอย&าง
มีประสิทธิภาพแก�ไข
ปPญหาน้าํท&วมขังในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน  
54  ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

12. ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร�อมรางระบายน้ําซอยเทศบาล
กระจับ  31  (ประชาคมชุมชนดอน
กระเบื้องพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนผู�สัญจร
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สินและแก�ไขปPญหา
น้ําท&วมขังในพื้นที ่

ก&อสร�างถนน ค.ส.ล.หนา  
0.15 เมตร พร�อมรางระบาย
น้ํารูปตัวยู กว�าง 0.30 เมตร 
ยาว 194 เมตร หรือพื้นที่ไม&
น�อยกว&า 580  ม 2  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 

- 1,550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนผู�สัญจรไปมา
มีความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย4สนิ 
-ผู�รับประโยชน4 5 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

13. วางท&อ ค.ส.ล. ข�ามคลองซอยเทศบาล
กระจับ  25                                                  
( ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา                   
ค.ส.ล.φ  1.20 เมตร จํานวน 
22 ท&อน และทําหินเรียงยา
แนวปลายท&อน ขนาดพื้นที่ 
ไม&น�อยกว&า 90 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายเป�นไปอย&าง
มีประสิทธิภาพแก�ไข
ปPญหาน้าํท&วมขังในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน 
35  ครัวเรือน 

กองช&าง 

14. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาลกระจับ 29/3  
(ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติก        
คอนกรีตขนาดกว�าง 3.0 เมตร
ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ขนาดพื้นที่ไม&น�อยกว&า 600   
ตร.ม.(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4 จํานวน 
4  ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

15. ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
เทศบาลกระจับ 18 (แยกซอยบ�านช&าง
เดช) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว�าง 3.0 เมตร ยาว 191 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม&น�อยกว&า 573 
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 320,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช&าง 

16. ก&อสร�างท&อระบายน้ําซอยเทศบาล
กระจับ 4 (จากหน�าบ�านป0าแอ�ดถึงลํา
รางสาธารณะ) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา               
ค.ส.ล. ขนาด  φ  1.00 
เมตร  พร�อมบ&อพัก ค.ส.ล.
ยาวรวม 300  เมตร 
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 1,150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสามารถ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง
ในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4  30 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

17. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาลกระจับ 25   (ซอยศาล
เจ�าแม&จากปากซอยถึงสุดเขตเทศบาล) 
(ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 

-เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 
-เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4                   
ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร กว�าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ  520 เมตร                
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 940,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มาการระบายน้ํามีประสิทธิ 
ภาพสามารถแก�ไขปPญหา
น้ําท&วมขังในพื้นที่ 
-ผู�รับประโยชน4 50
ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป) ( พ.ศ.2557  ถึง  2559 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.  ก&อสร�างท&อระบายน้ําถนนซอย
เทศบาลกระจับ 22 
(ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 
 
 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง  
ในพื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา              
ค.ส.ล.φ  0.60 เมตร พร�อม
บ&อพัก รวมความยาว 225 
เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- - 1,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-เพื่อการระบายน้าํที่ดี
และลดปPญหาน้าํ         
ท&วมขัง 
-ผู�รับประโยชน4  10 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

2. ก&อสร�างคันหินข�างคลองทางลัด             
แต�ฮะหลี ( ประชาคมชุมชนหนอง
ตะแคงสร�างสรรค4) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างคันหินเรียงยาแนว
ริมคลองขนาดกว�าง 1.50 
เมตร  ยาว 350 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม&น�อยกว&า  525 ม2  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 950,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัย        
ในการสัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4  30 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาลกระจับ 13/1 ( ข�างอู&
วงษ4ลือชัย ) 
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4           
ติกคอนกรีต  หนา 0.05 เมตร  
กว�าง 4.00 เมตร  ยาว 300  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม&น�อยกว&า 
1,200ม2                     
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 520,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัย        
ในการสัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4 3
ครัวเรือน 
 

กองช&าง 

4. ก&อสร�างทางคู&ขนานถนนเพชรเกษม 
(สาย 4) ตอนทางเลีย่งเมืองดอน
กระเบื้อง  ฝPSงอนามัยหนองอ�อ  
(ประชาคมชุมชนหนองตะแคง
ก�าวหน�า) 

เพื่อให�ประชาชนผู�สัญจรไป
มามีความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย4สนิ 

ก&อสร�างถนนผิวหินคลุก     
บดอันแน&นหนา 0.20 เมตร 
กว�าง 6.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว 325 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม&น�อยกว&า 1,950 ม2 
โดยชัน้รองพื้นทางเป�นลูกรัง  ( 
ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนผู�สัญจรไป
มามีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 

กองช&าง 

5. ก&อสร�างรางระบายน้าํซอยเทศบาล
กระจับ 15/3 (ซอยบ�าน สจ.วสนัต4 ) 
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างรางระบายน้ําแบบ รางยู 
ค.ส.ล.ขนาดภายใน 0.30 x 
0.30 เมตร ฝาตะแกรงเหล็กสอง
ฝPSง ยาวรวม  234 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 

- - 595,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-เพื่อการระบายน้ําที่
ดี และลดปPญหา                      
น้ําท&วมขัง 
-ผู�รับประโยชน4 5
ครัวเรือน 

กองช&าง 

        
 
 



 โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ  
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. ก&อสร�างรางระบายน้าํซอยเทศบาล
กระจับ 15/4 (ซอยบ�าน ครูณีต ) 
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างรางระบายน้ําแบบ  
รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน 0.30 
x 0.30 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก
สองฝPSง ยาวรวม  500 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 1,272,600.- 
(เงินเทศบาล) 

-เพื่อการระบายน้ําที่ดี 
และลดปPญหา                      
น้ําท&วมขัง 
-ผู�รับประโยชน4 10 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

7. ก&อสร�างรางระบายน้าํซอยเทศบาล
กระจับ 15/7 (ซอยบ�าน ครูธงชยั ) 
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างรางระบายน้ําแบบ  
รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน 0.30 
x 0.30 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก
สองฝPSง ยาวรวม  510 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 1,298,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-เพื่อการระบายน้ําที่ดี 
และลดปPญหา                      
น้ําท&วมขัง 
-ผู�รับประโยชน4 10 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

8. ก&อสร�างรางระบายน้าํบ�านนาง
ประเทือง ซอยเทศบาลกระจับ 25/2  
(ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างรางระบายน้าํ              
ค.ส.ล.ขนาดกว�าง 0.30 x 
0.30 เมตร เมตร ทั้งสองฝPSง 
รวมความยาวประมาณ  
460 เมตร ( ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- - 1,260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสามารถ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง
ในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน4 5
ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ 
งบประมาณและที่มา หน&วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

 

 9. ก&อสร�างถนนพร�อมรางระบายน้าํซอย
เทศบาลกระจับ 15/6                  
(ซอยบ�าน ชาญชัย )                     
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก&อสร�างถนน ขนาดกว�าง 2 
เมตร ยาว 250 เมตร และ   
รางยู ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก
สองฝPSง ยาวรวม 500 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  - 1,637,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4 10 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

10. ก&อสร�างรางระบายน้าํซอยเทศบาล
กระจับ 15/1 
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างรางระบายน้ําแบบ 
รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน 
0.30 x 0.30 เมตร ฝาตะแกรง
เหล็กสองฝPSง ยาวรวม  420 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

- - 1,068,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-เพื่อการระบายน้ําที่ดี 
และลดปPญหา                      
น้ําท&วมขัง 
-ผู�รับประโยชน4 19
ครัวเรือน 

กองช&าง 

11. ก&อสร�างท&อระบายน้ําริมถนนเพชร
เกษม (เดิม) ช&วงปากซอยเทศบาล 
11 ลงลํารางอู&วงษ4ลือชัย 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างวางท&อระบายน้ํา
ขนาด φ 1.00 เมตร พร�อม
บ&อพัก ค.ส.ล. ยาวรวมไม&
น�อยกว&า  585 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 2,460,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-เพื่อการระบายน้ําที่ดี 
และลดปPญหา                      
น้ําท&วมขัง 
 

กองช&าง 

 
 
 
 



 

โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ 
งบประมาณและที่มา หน&วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

 

12. ก&อสร�างท&อระบายน้ําซอยบ�าน            
ผู�ใหญ&เดช  ทับเณร 
(แผนชุมชนหนองตะแคงสร�างสรรค4) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างวางท&อระบายน้ํา
ขนาด φ 0.60 เมตร พร�อม
บ&อพัก ค.ส.ล. ยาวรวมไม&
น�อยกว&า  500 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 1,900,000.- 
(เงินเทศบาล) 

การระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง
ในพื้นที่เป�นไปอย&างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองช4าง 

13. ก&อสร�างท&อระบายน้ําซอยเทศบาล
กระจับ 36  ฝPSงขวาหอถัง เชื่อมต&อกับ
ท&อระบายน้ําของ อบต. 
(แผนชุมชนหัวโปIง) 
 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ø 0.60 เมตร พร�อมบ&อพัก 
ยาวรวม 1,700 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 5,100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เพื่อการระบายน้ําที่ดี 
และลดปPญหา                      
น้ําท&วมขัง 

กองช&าง 

14. ก&อสร�างทางเท�าริมถนนเพชรเกษม
เดิมบริเวณหน�าเทศบาลทั้ง 2 ฝPSง                   
(แผนชุมชนเทศบาลพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก&อสร�างทางเท�าขนาดกว�าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 600 
เมตร หรือ พื้นที่รวมฝาบ&อพัก 
ไม&น�อยกว&า 1,800 ตาราง
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 1,800,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช&าง 

 
 
 



 
 

โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก&อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้าํ 
งบประมาณและที่มา หน&วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

 

15. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาลกระจับ 4/1   
(แผนชุมชนหนองตะแคงสร�างสรรค4) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4            
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 300 เมตรหรือ
พื้นที่ไม&น�อยกว&า 1,200 ม2              
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4  15 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

16. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีตซอย
เทศบาลกระจับ 26 (แผนข�างปP�ม BP) 
(ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติก 
คอนกรีตขนาดกว�าง 3.50 
เมตร  ยาว 150 เมตร ขนาด
พื้นที่ไม&น�อยกว&า 525 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัย        
ในการสัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน4  2 
ครัวเรือน 
 

กองช4าง 

17. ก&อสร�างวางท&อถมดินกลบพร�อม
ก&อสร�างศาลาอเนกประสงค4บริเวณ
ข�างบ�านนายมานพ รักดี (ประชาคม
ชุมชนหนองกระจ&อยสร�างสรรค4) 

เพื่อใช�เป�นสถานที่ประชุม
และจัดกิจกรรมรวมกันของ
ชุมชน 

วางท&อระบายน้าํ ค.ส.ล.
ขนาด φ 1.0 เมตร จํานวน 
2 แถว พร�อมกลบหลังท&อ
และก&อสร�างศาลา
อเนกประสงค4ขนาดกว�าง 
8.0 เมตร ยาว 12.00 เมตร  
( ตามแบบแปลนเทศบาล)   

- - 550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ประชาชนมีสถานที่จัด
ประชุมและจัดกิจกรรม
รวมกันของชุมชน 
 
 

กองช&าง 



 

1. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐานและการผังเมือง 
  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ0าสาธารณะและปรับปรุงซ&อมแซม 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ขยายเขตไฟฟ0าสาธารณะซอยเทศบาล
กระจับ 15 เชื่อมซอยเทศบาลกระจับ 
21  

เพื่อให�มีแสงสว&างและ              
เกิดความปลอดภัยแก&
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง         
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 

ปPกเสาไฟฟ0า ค.อ.ร. สูง 9 
เมตร จํานวน 12 ต�น พร�อม
โคมไฟส&องสว&าง จํานวน 7 
โคม ระยะทางยาวรวม 400 
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 
 

กองข&าง 

2. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะซอยเทศบาล
กระจับ 4/1  
 

เพื่อให�มีแสงสว&างและ              
เกิดความปลอดภัยแก&
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง         
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส&องสว&าง 
จํานวน  16 โคม ระยะทาง
ยาวรวม 350 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 
 

กองข&าง 

3. ปรับปรุงสายเมนพร�อมติดตั้งโคมไฟ
ส&องสว&างเพิ่มซอยเทศบาลกระจับ 26 
(อนามัยดอนกระเบื้อง) 
 

เพื่อให�มีแสงสว&างและ              
เกิดความปลอดภัยแก&
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง         
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 

เปลี่ยนสายเมนพร�อมติดตั้ง
โคมไฟส&องสว&างเพิ่ม จํานวน 
5 โคม ระยะทางยาวรวม 
500 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 
 

กองข&าง 

 
 
 



 

  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ0าสาธารณะและปรับปรุงซ&อมแซม 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ก&อสร�างเสาไฟฟ0าแบบเสาสูง เพื่อให�มีแสงสว&างและ              
เกิดความปลอดภัยแก&
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง         
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 

ก&อสร�างเสาไฟฟ0าแบบเสาสูง 
จํานวน  3  ต�น  บริเวณ
สวนสาธารณะริมบึงกระจับ 

- 1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 
-ผู�รับประโยชน4 30 
ครัวเรือน 

กองช&าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐานและการผังเมือง 
   โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  1.3  ขยายเขตน้ําประปา 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. เปลี่ยนท&อเมนประปาซอย
เทศบาลกระจับ 4/2  
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4) 

เพื่อเปลี่ยนท&อเมนประปาให�มี
ขนาดใหญ&ขึ้น ประชาชนมีน้ําใช�
อุปโภคบริโภคอย&างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

เปลี่ยนท&อเมนประปา 
จากเดิม เป�นท&อเมน
ประปา P.V.C ขนาด Ø 3 
นิ้ว ระยะทาง 222 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 

95,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-ผู�ใช�น้าํ 15 ครัวเรือน 

กองการประปา 

2. ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอย
เทศบาลกระจับ 27 (ซอยบ�านป0า
เกิด) 
(แผนชุมชนเทศบาลพัฒนา) 
 
 

เพื่อให�ประชาชนในท�องถิ่นมีน้าํ
ใช�ในการอุปโภคบริโภคอย&าง
ทั่วถึง 

วางท&อเมนประปา P.V.C. 
ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน 
ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 
206 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองการประปา) 

52,500.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-ผู�ใช�น้าํ  6 ครัวเรือน 

กองการประปา 

 
 
 
 
 
 

   



  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  1.3  ขยายเขตน้ําประปา 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอย
เทศบาลกระจับ 4/1 ( ซอยเป�ด
พะโล� ) 
(ประชาคมชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4) 

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําใช�ในการอุปโภค - บริโภค
อย&างเพียงพอและทั่วถึง 

วางท&อเมนประปา PVC
ขนาด  Ø 4”  นิ้ว ชั้น 
13.5 ระยะทางยาว 320  
เมตร และเชื่อมต&อท&อย&อย
เข�าบ�านประชาชน จํานวน 
21 หลังคาเรือน (ตาม
แบบแปลนกองการ
ประปา) 

290,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําใช�ในการ
อุปโภค - บริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
 

กองการประปา 

4. ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอย
เทศบาลกระจับ 13  
(ประชาคมชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําใช�ในการอุปโภค - บริโภค
อย&างเพียงพอและทั่วถึง 

วางท&อเมนประปา PVC
ขนาด  Ø 3”  นิ้ว ชั้น 
13.5 ระยะทางยาว 200  
เมตร และท&อเมนย&อย
ขนาด Ø 2” ชั้น 13.5
ระยะทางยาว 80 เมตร  
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 

121,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําใช�ในการ
อุปโภค - บริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
 

กองการประปา 

 
 
 
 



   โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  1.3  ขยายเขตน้ําประปา 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. ก&อสร�างวางท&อเมนประปาซอย
เทศบาลกระจับ 4/1 (ซอยฟาร4ม
ชื่นประไพ) 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4) 
 

เพื่อให�ประชาชนในท�องถิ่นมีน้าํ
ใช�ในการอุปโภคบริโภคอย&าง
ทั่วถึง 

วางท&อเมนประปา P.V.C. 
ชั้น 13.5  Ø 3 นิ้ว 
ระยะทาง 500 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 
 

216,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - -ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
 

กองการประปา 

6. ติดตั้งเครื่องกรองน้ําบริเวณ              
หอถังประปา                   
(แผนชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําสะอาดใช�ในการอุปโภค- 
บริโภค 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา
บริเวณแทงก4หอถังน้ํา
บาดาลในเขตเทศบาล 
จํานวน 4 ชุด 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําสะอาด         
ใช�ในการอุปโภค - 
บริโภค 

กองการประปา 

7. โครงการปรับปรุงหอถังประปา เพื่อให�บริเวณหอถังประปาเกิด
ความสะอาด น&ามอง สร�างความ
พึงพอใจและความสัมพันธ4ทีด่ี
ระหว&างประชาชน และเจ�าหน�าที่ 

-ทําความสะอาดบริเวณ 
หอถังประปา   
-ทาสีหอถังประปา 
จํานวน  8  แห&ง 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- บริเวณหอถังเกิดความ
สะอาดน&ามอง
ประชาชนได�รับความ
พึงพอใจ 

กองการประปา 

 
 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐานและการผังเมือง 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  1.3  ขยายเขตน้ําประปา 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ก&อสร�างวางท&อเมนประปา 
ซอยบ�าน ผญ.เดช ทับเณร ตั้งแต&
ปากซอยถึงสุดบ�านนายชัยวัฒน4 
เซี่ยงจ�ง 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4) 

เพื่อให�ประชาชนในท�องถิ่นมีน้าํ
ใช�ในการอุปโภคบริโภคอย&าง
ทั่วถึง 

วางท&อเมนประปา P.V.C. 
ชั้น 13.5  Ø 4 นิ้ว 
ระยะทาง 520 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 
 

- 470,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-ผู�ใช�น้าํ 13 ครัวเรือน 

กองการประปา 

2. เปลี่ยนท&อเมนประปาบริเวณหน�า
ปากทางโรงเรียนอาชีวะดอน 
บอสโกถึงปากทางเข�าหมู&บ�าน CK 

เพื่อให�ประชาชนในท�องถิ่นมีน้าํ
ใช�ในการอุปโภคบริโภคอย&าง
ทั่วถึง 
 

เปลี่ยนท&อท&อเมนประปา
ขนาด  Ø 4  นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทางยาว 2,120  
เมตร จาก กม.ที่ 71 + 
980 ถึง กม.ที่ 74+ 100 
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 

- 1,971,500.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภคอย&าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-ผู�รับประโยชน4  45
ครัวเรือน 

กองการประปา 

3. ติดตั้งตู�น้าํหยอดเหรียญในชุมชน 
(แผนชุมชนหัวโปIง,โพธิ์เจริญ) 
 

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําสะอาดใช�ในการบริโภค 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม
ระบบ Reverse 
Osmosis จํานวน  4  ชุด 

- 320,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําสะอาด       
ใช�ในการบริโภค 

กองการประปา 

 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  2.1  ส&งเสริมและพัฒนาอาชีพให�แก&ประชาชน  

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ฝ�กอบรมอาชีพให�แก&ประชาชน 
(แผนชุมชนหนองตะแคงก�าวหน�า
,หัวโปIง,โพธิ์เจริญ) 

เพื่อส&งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อาชีพ สร�างรายได�แก&ประชาชน 

จัดฝ�กอบรมเสริมสร�าง
อาชีพให�กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได�เพิ่ม 
 
 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

2. ฝ�กอบรมอาชีพผู�สงูอายุ 
(แผนชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา) 

-เพื่อให�ผู�สูงอายุตระหนักในความ
มีคุณค&าของตนเอง 
-ผู�สูงอายุได�รวมกลุ&มทาํงานมี
รายได�เสริม 

จัดฝ�กอบรมอาชีพให�กับ
ผู�สูงอายุ 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�สูงอายุรู�สึกถึงความมี
คุณค&าในตัวเองและ
รวมกลุ&มทํางานมีรายได�
เสริม 

สํานักปลัด/ 
พัฒนา
ชุมชน 

3. โครงการพัฒนาอาชพีผู�พิการ เพื่อส&งเสริมคุณภาพชีวิตให�ผู�
พิการมีรายได�เพิ่มขึ้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได� 

จัดฝ�กอบรมเสริมสร�าง
อาชีพให�ผู�พิการในเขน
เทศบาล 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�พิการมีอาชีพ และ             
มีรายได�เพิ่มขึ้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได� 

สํานักปลัด/ 
พัฒนา
ชุมชน 

4. โครงการพัฒนากลุ&มสตรีเทศบาล
ตําบลกระจับ 

เพื่อส&งเสริมกิจกรรมกลุ&มสตรี ให�
มีความเข�มแข็งเป�นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาท�องถิ่น และมีรายได�
เพิ่ม 

จัดฝ�กอบรมเสริมสร�าง
อาชีพให�กลุ&มสตรีในเขต
เทศบาล 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

กลุ&มสตรี มีความเข�มแข็ง
เป�นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาท�องถิ่น และมี
รายได�เพิ่ม 

สํานักปลัด/ 
พัฒนา
ชุมชน 

 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  2.3  ส&งเสริมการท&องเที่ยว  
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. สนับสนนุการจัดงาน “กาชาดเที่ยว
ราชบุรี” 

เพื่อเป�นการส&งเสริมการ
ท&องเที่ยวและเผยแพร&
ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีให�
เป�นที่แพร&หลายทัว่ประเทศ 

สนับสนนุงบประมาณ        
อําเภอบ�านโปIง ร&วมจัดงาน 
“กาชาดเที่ยวราชบุรี”   

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - สนับสนนุงบประมาณ  
อําเภอบ�านโปIง                
ร&วมจัดงาน “กาชาด
เที่ยวราชบุรี”    
จํานวน  10,000 บาท 

สํานักปลัด 
 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน4สวนสาธารณะบึง
กระจับ  
(แผนชุมชนบึงกระจับ ซี เค ) 

เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ
ให�มีความสวยงาม สะดวก 
ปลอดภัย เป�นแหล&งพักผ&อน
หย&อนใจของประชาชนทั่วไป 

ติดตั้งระบบสปริงเกอร4 จัด
สวนหย&อม น้ําพุกลางแจ�ง 
พร�อมติดตั้งไฟฟ0าแสงสว&าง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

1,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - สวนสาธารณะมีความ
สวยงาม สะดวก 
ปลอดภัย เป�นแหล&ง
พักผ&อนหย&อนใจของ
ประชาชนทั่วไป 

กองช4าง 

3. ก&อสร�างรั้วรอบบริเวณสวนสาธารณะ 
บึงกระจับ  
(แผนชุมชนบึงกระจับ ซี เค ) 

เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ
ให�มีความสะดวก ปลอดภัย 
เป�นแหล&งพักผ&อนหย&อนใจ
ของประชาชนทัว่ไป 

ก&อสร�างประตูเข�า-ออก ป0าย
ชื่อสวนสาธารณะ และรั้ว
รอบสวนสาธารณะ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 3,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

สวนสาธารณะมีความ
สะดวก ปลอดภัย          
เป�นแหล&งพักผ&อน
หย&อนใจของประชาชน
ทั่วไป 

กองช4าง 

 

 
 
 
 
 



3.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านสังคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.1  พัฒนาเด็กปฐมวัยให�มีความพร�อมก&อนการเข�ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการประชุมผู�ปกครอง สร�างความเข�าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 

4   ครั้ง 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�ปกครองมีความเข�าใจ
และให�ความร&วมมือใน
การดําเนินงานของศูนย4
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการจัดทัศนศึกษาเด็กนักเรียน
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระจับ 

เพื่อให�เด็กนักเรยีนศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลได�เปzดโลกทัศน4แห&งการ
เรียนรู�นอกสถานที่ 

1  ครั้ง 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กนักเรยีนศูนย4พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลได�เปzด
โลกทัศน4แห&งการเรียนรู�
นอกสถานที่ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.2  การบริหารการจัดการศูนย4พัฒนาเด็กเล็กให�สอดคล�องกับระบบการศึกษาของชาติ 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการมอบประกาศนียบัตรให�กับ
เด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อให�เด็กนักเรียนศูนย4พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา 

จัดพิธีมอบ                     
ประกาศนียบัตรให�กับ
เด็กนักเรียนศูนย4พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระจับ 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กนักเรียนศูนย4พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระจับตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.3 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อพัฒนา  เสริมสร�าง ความรู� 
และประสบการณ4แก&บุคลากรทาง
การศึกษา 

จัดอบรมพัฒนาความรู� 
ความสามารถให�แก&
บุคลากรกองการศึกษา
และผู�ดูแลของศูนย4พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  1  ครั้ง 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

บุคลากรทางการศึกษา
ได�รับการพัฒนาเสริมสร�าง
ความรู�และประสบการณ4
ทันต&อเหตุการณ4 และการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.4  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงห�องน้าํศูนย4พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลกระจับ 

-เพื่อปรับปรุงห�องน้ําให�มีความ
เหมาะสม เด็กนักเรียนศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความสะดวก
ปลอดภัยในการใช�ห�องน้าํ 

เปลี่ยนโถส�วมเป�นโถส�วม
ขนาดเล็กสําหรับเด็ก 
จํานวน 6 อัน 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - เด็กนักเรียนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช�
ห�องน้ํา 

กองการศึกษา 
/กองช&าง 

2. ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระจับ 
 

-เพื่อให�เด็กศูนย4พัฒนาเด็กเล็กมี
น้ําดื่มทีส่ะอาดบริโภค 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับ 
จํานวน 1 ชุด 
 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - เด็กศูนย4พัฒนาเด็กเล็กมี
น้ําดื่มทีส่ะอาดบริโภค 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.5  การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศูนย4การเรียน 
ICT  เทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อพัฒนาระบบศูนย4 ICT  
เทศบาลตําบลกระจับให�มี
ความทันสมัยตลอดเวลา 

ปรับปรุงระบบศูนย4 ICT 
เทศบาลตําบลกระจับ ให�
มีความทันสมัยตลอดเวลา  
จํานวน  1  ครั้ง 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ศูนย4 ICT  เทศบาลตําบล
กระจับ มีความทนัสมัย
ตลอดเวลา 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต    เพื่อส&งเสริมให�เด็กและ
ประชาชนได�มีโอกาสเรียนรู�
สื่อสารสนเทศที่มีความทนัสมัย
และสามารถนํามาใช�ประโยชน4
ในชีวิตประจําวันได� 

จัดซื้อแท็บเล็ต  จํานวน  
40  เครื่อง  

- 200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- เด็กและประชาชนใน
ชุมชนได�มีโอกาสเรียน       
รู�สื่อสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัยและสามารถ
นํามาใช�ประโยชน4ใน
ชีวิตประจําวันได� 

กอง
การศึกษา 

3. จัดตั้งศูนย4คอมพิวเตอร4ชุมชน 
(แผนชุมชนสามแยกกระจับ) 

เพื่อให�เด็กและเยาวชนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร4ใช�ในชุมชนไม&เกิด
ภาวะเสี่ยงในการออกไปใช�
บริการร�านค�าเอกชนและลด
ภาวะค&าใช�จ&ายของครอบครัว 

จัดตั้งศูนย4คอมพิวเตอร4
ชุมชน จํานวน 1 ศูนย4 

- 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กและเยาวชนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร4ใช�ในชุมชน
ไม&เกิดภาวะเสี่ยงในการ
ออกไปใช�บริการร�านค�า
เอกชนและลดภาวะ
ค&าใช�จ&ายของครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.6  แนวทางการพัฒนาส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปPญญาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558          
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อเชิดชูให�ประชาชนตระหนัก
ถึงบทบาท และความสาํคัญของ 
อปท. ในรูปแบบเทศบาล 

จัดกิจกรรมในวันที่  24 
เมษายน ของทุกป= 
-ทําบุญตักบาตร 
-กิจกรรมการแข&งขันกีฬา 
-จัดบอร4ดแสดงผลงาน 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง
บทบาท และความสาํคัญ
ของ อปท. ในรูปแบบ
เทศบาล 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัดงานวันขึ้นป=ใหม& เพื่ออนุรักษ4สืบสานวัฒนธรรม
ไทย และเป�นสิริมงคลเนื่องในวัน
ป=ใหม& 

จัดกิจกรรมวันขึ้นป=ใหม& 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อนุรักษ4สืบสานวัฒนธรรม
ไทย และเป�นสิริมงคล
เนื่องในวันป=ใหม& 

กอง
การศึกษา 

3. โครงการงานประเพณีแห&เทียน
พรรษา 

เพื่อส&งเสริมวันสําคัญทางศาสนา
ให�ประชาชนมีส&วนร&วมอนุรักษ4สืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

จัดขบวนรถตกแต&ง
ประดับผ�า ชุมชนละ1 คัน,
โรงเรียน,เทศบาล ฯลฯ 
เพื่อนําไปถวาย ณ วัดจัน
ทาราม 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนร&วมอนุรักษ4และ
เห็นความสําคัญทาง
ศาสนามากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ�า
พระบรมราชนิีนาถ  (12 สิงหา
มหาราชิน)ี 

เพื่อส&งเสริมและสร�างจิตสํานึกให�
ประชาชนทั่วไปได�แสดงความ
จงรักภักดีต&อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย4 

จัดเวทีพระบรม
สาทิสลักษณ4เพื่อรณรงค4
และถวายเป�นพระราชกุศล
แด&องค4สมเด็จพระนางเจ�า
สิริกิติ์และคัดเลือกแม& 
ดีเด&น 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีโอกาสแสดง
ตนในความจงรักภักดี             
ต&อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย4                 

กอง
การศึกษา 

 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.6  แนวทางการพัฒนาส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปPญญาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558           
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวฯ  
(5 ธันวามหาราช) 

เพื่อส&งเสริมและสร�างจิตสํานึกให�
ประชาชนทั่วไปได�แสดงความ
จงรักภักดีต&อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย4 

จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณ4 
เพื่อรณรงค4และถวายเป�นพระ
ราชกุศลแด&พระบาท สมเด็จ
พระเจ�าอยู&หัวฯ 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีโอกาสแสดงตนใน
ความจงรักภักดี ต&อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย4 

กอง
การศึกษา 

6. โครงการงานประเพณีสงกรานต4 เพื่อส&งเสริมอนุรักษ4สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต4  ณ วัดจันทา
ราม 
 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีส&วนร&วมใน
การอนุรักษ4สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

7. โครงการงานวันลอยกระทง เพื่อส&งเสริมอนุรักษ4สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
 
 

จัดงานลอยกระทง                  
ณ  ริมบริเวณบึงกระจับ 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีส&วนร&วมใน
การอนุรักษ4สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

8. โครงการบรรพชาสามเณรภาค 
ฤดูร�อน 

เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�ใช�เวลา
ว&างช&วงปzดภาคเรียนศึกษา
หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 

จัดพิธีบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร�อน 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กและเยาวชนได�ใช�เวลา
ว&างช&วงปzดภาคเรียนศึกษา
หลักธรรมทางพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.6  แนวทางการพัฒนาส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปPญญาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558           
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. โครงการธรรมะนําทาง เพื่อส&งเสริมให�ประชาชนได�รับฟPง
หลักธรรมทางศาสนา และนาํไป
ประยุกต4ใช�ในชีวิตประจําวัน 

พระสงฆ4แสดงธรรมให�
ประชาชนได�รับฟPง ป=ละ 
ประมาณ 3  ครั้ง 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนได�รับฟPง            
หลัก ธรรมทางศาสนา  
และนาํไปประยุกต4ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการสร�างงานจากภูมิปPญญา
ท�องถิ่น 

เพื่อส&งเสริมให�บุคคลในชุมชนทีม่ี
ภูมิความรู�ได�ถ&ายทอดความรู�จาก
ประสบการณ4ตรงแก&เยาวชนและ
นําสนิค�าจากการฝ�กปฏิบัติ 
จํานวน   150  ชิ้น ออกจําหน&าย
เป�นสินค�า  OTOP  พิเศษ 

อบรม  เยาวชน  จํานวน  
50  คน และฝ�กปฏิบตัิ 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เยาวชนได�รับความรู�จากภูมิ
ปPญญาท�องถิ่น นาํไป
ประกอบอาชีพ สร�างรายได� 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.7  ส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสนบัสนนุการแข&งขัน
กีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล 
(แผนชุมชนนาเจริญ ป.เพิ่มทวี) 

ส&งเสริมให�ประชาชนในเขตเทศบาล 
ใช�เวลาว&างในการออกกําลังกาย 

สนับสนนุการแข&งขันกีฬา
ต&างๆ ภายในและนอกเขต
เทศบาล 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ประชาชนในเขตเทศบาลใช�
เวลาว&างออกกําลังกาย 
ส&งผลให�มีสุขภาพร&างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

2. สนับสนนุกีฬาเทศบาลสัมพันธ4 ส&งเสริมให�พนักงานเทศบาลได�ร&วม
แข&งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตร ี

สนับสนนุการจัดการ
แข&งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ4ให�แก&เทศบาลซึ่ง
เป�นเจ�าภาพจัดการแข&งขัน  

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

สนับสนนุการจัดการ
แข&งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ4ให�แก&เทศบาล         
ซึ่งเป�นเจ�าภาพจัดการ
แข&งขัน   

กอง
การศึกษา 

3. สนับสนนุอุปกรณ4กีฬาสาํหรับ
ชุมชน   

ส&งเสริมให�เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล ใช�เวลาว&างในการเล&นกีฬา
และออกกําลังกาย 
 

สนับสนนุอุปกรณ4กีฬา
จํานวน  12  ชุมชน 

90,000.- 
(เงินเทศบาล 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

90,000.- 
(เงินเทศบาล 

เด็ก และเยาวชนมีการออก
กําลังกาย เล&นกีฬาและ
ห&างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

4. ก&อสร�างลานกีฬาคอนกรีตบริเวณ            
ริมคลอง ( ประชาคมชุมชน
เทศบาลพัฒนา) 
 

เพื่อใช�เป�นลานกีฬาออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรมร&วมกันของชุมชน 

ก&อสร�างเทลานคอนกรีต
ขนาดกว�าง 6.0 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม&น�อยกว&า 
360 ตร.ม.  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

- - 135,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีลานกีฬาออก
กําลังกายและจัดกิจกรรม
ร&วมกันของชุมชน 

กอง
การศึกษา/ 

กองช&าง 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.7  ส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. ก4อสร+างลานคอนกรีตบริเวณ            
รพสต.หนองอ+อ 

เพื่อให�ประชาชนมีสถานที ่
ในการออกกําลังกาย 

ก&อสร�างลานคอนกรีต
ขนาดกว�าง 6.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม&
น�อยกว&า 120 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- - 48,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีสถานที ่
ในการออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/
กองช&าง 

 

6. โครงการวันเด็กแห4งชาติ เพื่อส&งเสริมให�เด็กและ
เยาวชนของชาติได�ร&วม
กิจกรรมในการพัฒนา
อารมณ4 สังคมและสติปPญญา 

จัดกิจกรรมวันเด็ก   
จํานวน   1  ครั้ง 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กและเยาวชนของชาติ
ได�ร&วมกิจกรรมในการ
พัฒนาอารมณ4 สังคม  
และสติปPญญา 

กองการศึกษา 
 

7. โครงการอบรมภาษาต&างประเทศ
แก&เด็กและเยาวชน 

เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�
เรียนรู�ภาษาต&างประเทศ
อย&างถูกต�อง 
 

2  ครั้ง 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กและเยาวชนได�
เรียนรู�ภาษาต&างประเทศ
อย&างถูกต�อง 
 

กองการศึกษา 
 

8. โครงการจ�างนักเรียน นักศึกษา 
ทํางานในช&วงปzดภาคเรียน 

เพื่อให�เด็กนักเรียน นักศึกษา 
ได�ใช�เวลาว&างช&วงปzดภาค
เรียนให�เป�นประโยชน4 
 

จ�างนักเรียน นักศึกษา 
ทํางานช&วงปzดภาคเรียน 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

นักเรียน นักศึกษา ได�ใช�
เวลาว&างช&วงปzดภาค
เรียนให�เป�นประโยชน4 

กองการศึกษา 

 

 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.7  ส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. โครงการส&งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
ก�าวหน�า) 

เพื่อเปzดโลกทัศน4การเรียนรู�
ให�เด็กและเยาวชนได�พัฒนา
ความคิด เป�นกําลังสาํคัญใน
การพัฒนาท�องถิ่นในอนาคต 

จัดอบรมและทัศนศึกษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู�ให�         
เด็กและเยาวชนใน 
เขตเทศบาลตําบลกระจับ   

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.-            
(เงินเทศบาล) 

เด็กและเยาวชนได�
พัฒนาการเรียนรู� 
ความคิด และเป�นแกน
นําในการพัฒนาท�องถิ่น
ในอนาคต 

กองการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.8  จัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส&งเสริมสุขภาพฯ 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการรณรงค4ป0องกันโรคเอดส4 เพื่อจัดบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานเชิงรุกและเชงิรับให�
ครอบคลุมทั้งด�านส&งเสริมสุขภาพ
ป0องกันและควบคุมโรคติดต&อฯ 

ชุมชน  12  ชุมชน 
-อบรมให�ความรู� 
-รณรงค4โรคเอดส4 
-ผลิตสื่อรณรงค4 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-อัตราการเจ็บปIวยจาก
โรคที่สามารถป0องกันได�
น�อยกว&าร�อยละ 20 
-ชุมชน  12  ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการรณรงค4ป0องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ�า 
 
 

เพื่อป0องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ�า 

-รณรงค4การฉีดวัคซีน
ป0องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ�า จํานวน 1 ครั้ง 
-ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว 
จํานวน 1,000  ตัว 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ�า
ในสัตว4ไม&เกิน ร�อยละ 20 
-สุนัข/แมวได�รับการฉีด
วัคซีน ไม&ต่ํากว&าร�อยละ 90 

กอง
สาธารณสุข 

3. โครงการคุมกําเนิดสุนัขและแมว
เคลื่อนที่ 

เพื่อควบคุมอัตราการเกิดของสุนัข
และแมว 

ร&วมกับปศุสัตว4อําเภอ
ให�บริการเคลื่อนที่                
ทําหมันสนุัขและแมว 
จํานวน  12  ชุมชน 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

สามารถควบคุมอัตราการ
เกิดของสุนัขและแมวได�
ร�อยละ  20 

กอง
สาธารณสุข/ 

4. โครงการป0องกันและควบคุม
ไข�เลือดออก 

เพื่อให�ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการป0องกันโรคไข�เลือดออก  

-อัตราปIวยไม&เกิน 
50 : 100,000   
-ชุมชน  12  ชุมชน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการป0องกันโรค
ไข�เลือดออก 
-บ�านปลอดลูกน้ํายุงลาย 
-ชุมชนน้ําร&องปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย  

กอง
สาธารณสุข 

 
 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.8  จัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส&งเสริมสุขภาพฯ 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. สนับสนนุการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อจัดบริการสาธารณสุขขั้น พื้นฐาน
เชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลมุทั้งด�าน
ส&งเสริมสุขภาพป0องกันและควบคุม
โรคตดิต&อฯ 

-สนับสนนุงบประมาณ
ผู�นําเต�นแอโรบิค  จํานวน  
1  ชมรม 
 

45,000.- 
(เงินเทศบาล) 

45,000.- 
(เงินเทศบาล) 

45,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ชมรมแอโรบิค 1 ชมรม 
ได�รับการสนับสนนุ
งบประมาณผู�นําเต�น 
-มีผู�เข�าร&วมกิจกรรมไม&
น�อยกว&า  50 คน 

กอง
สาธารณสุข 

6. โครงการส&งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ 
สมาชิกชมรมผู�สูงอายุ 
( ประชาคมชุมชนสามแยก
กระจับ) 

เพื่อจัดบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�
ครอบคลมุทั้งด�านส&งเสริมสุขภาพ
ป0องกันและควบคุมโรคตดิต&อฯ 
 

สมาชิกชมรมผู�สูงอายุ
จํานวน  800  คน 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ผู�สูงอายุได�รับการตรวจ
สุขภาพ เข�าร&วมกิจกรรม
อย&างถูกต�องเหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข 

7. โครงการประกวดสุขภาพผู�สูงอายุ เพื่อให�สมาชิกของชมรมผู�สูงอายุ มี
กิจกรรมส&งเสริมสุขภาพ สามารถ
ดูแลสุขภาพของตนให�แข็งแรง  
 

 30  คน 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�สูงอายุได�รับการดูแล
สุขภาพอย&างเหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข 

8. โครงการอบรม อ.ส.ม. และศึกษา
ดูงาน 

เพื่อเสริมสร�างและสนบัสนุนให�
ประชาชนมีส&วนร&วมในการ
จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

อบรม อ.ส.ม. และศึกษา              
ดูงาน  จํานวน  114 คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อ.ส.ม.เกิดการพัฒนา 
ความรู� ความเข�าใจ 
ประสบการณ4ในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.8  จัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส&งเสริมสุขภาพฯ 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู&บ�าน             
(อสม.) 

เพื่อให�อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู&บ�าน (อสม.) ได�มีการ
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ประชุมเดือนละ  1  ครั้ง 
-การพัฒนาสื่อ 
-ยกระดับมาตรฐาน อสม. 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อสม. มีการประชุม ปรึกษา 
หารือ ได�แสดงความคิดเห็น
ร&วมกัน เข�าใจในการดําเนิน 
งานไปในแนวทางเดียวกัน 

กอง
สาธารณสุข 

10. โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิก
ชมรมผู�สูงอายุ 

เพื่อให�ผู�สูงอายุได�มีการพบปะ
พูดคุย มีวิธีการปฏิบัตงิานให�เป�น
รูปธรรม 

ประชุม 2 เดือน ต&อครั้ง 18,000.- 
(เงินเทศบาล) 

18,000.- 
(เงินเทศบาล) 

18,000.- 
(เงินเทศบาล) 

คณะกรรมการชมรม
ผู�สูงอายุมีการประชุม 
ปรึกษา แสดงความคิดเห็น
ในแนวทางเดียวกัน 

กอง
สาธารณสุข 

11. โครงการสานสัมพันธ4กีฬา อสม. 
ในเขตเทศบาล 
 
 

เพื่อให�อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมู&บ�าน (อสม.) ได�มีการ
ร&วมสานสัมพันธ4ความสามัคคีมี
กิจกรรมร&วมกัน   

อสม.  จํานวน 114 คน 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อสม.มีกิจกรรมร&วมกัน เกิด
ความสมานสามัคคี 

กอง
สาธารณสุข 

12. โครงการกีฬา อสม.สัมพันธ4 
อําเภอบ�านโปIง 

เพื่อให�อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมู&บ�าน (อสม.) ได�มีการ
ร&วมสานสัมพันธ4 การสร�างพลัง
ความสามัคคี มีกิจกรรมร&วมกัน
กับหน&วยงานอื่นๆ 

อสม.  จํานวน 114 คน 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อสม.มีกิจกรรม ร&วมกันเกิด
ความสมานสามัคคี กับ
หน&วยงานอื่นๆ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.8  จัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส&งเสริมสุขภาพฯ 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

13. โครงการอุดหนุนสําหรับการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด�านสาธารณสุขของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ให�สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต�น
ของประชาชนอย&างทั่วถึง 

-สนับสนนุงบประมาณ 
อสม.ชุมชน ละ  10,000 
บาท  จํานวน  12  ชุมชน 
-แต&งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนทุกชุมชนได�รับ
การดูแลสุขภาพเบื้องต�น
อย&างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

14. โครงการจัดตั้งศูนย4แพทย4                    
แผนไทย 

เพื่อจัดให�มีสถานที่ดําเนนิงาน
และบริการแพทย4แผนไทยใน
ระบบบริการสาธารณสุข 
 

สถานที่ดาํเนนิการแพทย4
แผนไทย พร�อมอุปกรณ4 

จํานวน  1  แห&ง   

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

มีสถานที่ดาํเนนิงานและ
บริการแพทย4แผนไทยใน
ระบบบริการสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

15. โครงการป0องกันการตั้งครรภ4ไม&
พร�อมในวัยรุ&น 

เพื่อส&งเสริมให�เกิดความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศใน
กลุ&มวัยรุ&น 

1.ส&งเสริมให�ความรู�ความ
เข�าใจด�านเพศศึกษา 
2.จัดตั้งศูนย4พึ่งได� จํานวน 
1 ศูนย4 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

กลุ&มวัยรุ&นมีความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา 

กอง 
สาธารณสุข 

16. โครงการอบรม อสม.จิ๋ว เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�รับ
ความรู�ความเข�าใจและมีส&วนร&วม
ในการดําเนินการด�านสาธารณสขุ
เบื้องต�น 

1.อบรมและฟR�นฟู 
2.ประชุมต&อเนื่อง 
3.ปฏิบัติงานในชุมชน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กและเยาวชนได�รับ
ความรู�ความเข�าใจและมี
ส&วนร&วมในการดําเนินการ
ด�านสาธารณสุขเบื้องต�น 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.9  แนวทางการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพให�ประชาชนเข�าถึงบริการของรัฐ 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อสร�างหลักประกันสุขภาพให�กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
กระจับ  

สมทบงบประมาณให�กับ
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห&งชาติ (สปสช.) 
ตาม พ.ร.บ.ประกัน
สุขภาพแห&งชาติ                   
พ.ศ.2545 มาตรา 47 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

160,000.- 
(เงินเทศบาล) 

160,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได�รับหลักประกัน การ
ดูแลเกี่ยวกับการส&งเสริม
สุขภาพ การฟR�นฟูสุขภาพ 
การรักษาสุขภาพและการ
ป0องกันโรคอย&าง
ครอบคลุม 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.10  แนวทางการพัฒนาสนับสนนุ  เบี้ยยังชีพ  และเงินเพิ่มพิเศษ   แก&ผู�สูงอายุ  พิการ เอดส4  และสงเคราะห4ผู�ด�อยโอกาส  
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการช&วยเหลือผู�ปIวยเอดส4  เพื่อสนับสนุนเงินสงเคราะห4ผู�ปIวย
เอดส4ให�ได�รับการดูแล และบรรเทา
ความเดือดร�อน มีรายได�ยังชีพ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู�ปIวยเอดส4 
คนละ  500 บาท จํานวน 4 
ราย แก&ผู�มีบัญชีรายชื่อของ
เทศบาลตามหลักเกณฑ4
ประชาสงเคราะห4             

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ผู�ปIวยเอดส4 ในบัญชี
รายชื่อของเทศบาลได�รับ
เบี้ยยังชีพ 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู+สูงอายุ  

เพื่อส&งเสริมผู�สูงอายุ ได�พบปะแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ประชุมผู�สูงอายุ  3  เดือน  
ครั้ง 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�สูงอายุ ได�พบปะแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

 
3. โครงการบ+านท+องถิ่นไทยเทิด

ไท+องค3ราชัน 84 พรรษา 
เพื่อซ&อมแซมที่อยู&อาศัยให�
ประชาชน ผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากไร�
และผู�ยากจน เพื่อถวายเป�นพระ
ราชกุศลแด&พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู&หัวฯ 

ซ&อมแซมที่อยู&อาศัยให�กับ
ประชาชน ผู�ด�อยโอกาส  
ผู�ยากไร�และผู�ยากจน ใน
เขตเทศบาล 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชน ผู�ด�อยโอกาส  
ผู�ยากไร�และผู�ยากจน 
ได�รับการซ&อมแซมที่อยู&
อาศัย เพื่อถวายเป�น         
พระราชกุศลแด&
พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู&หัวฯ 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

 

 
 
 
 

 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.12     จัดหาพื้นที่สาธารณะก&อสร�างสวนหย&อมและทางเท�าน&าเดิน 
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงเกาะกลางถนนซอยเทศบาล
กระจับ 12  
(แผนชุมชนบึงกระจับ ซี เค) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4เกาะ
กลางถนนให�มีความสวยงาม
เป�นระเบียบเรียบร�อย 
 
 

วางระบบประปา ติดตั้ง
สปริงเกอร4 ปรับปรุงคุณภาพ
ดิน จัดสวนปลูกต�นไม�พื้นที่
ประมาณ 680 ม2 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ภูมิทัศน4เกาะกลางถนนมี
ความสวยงามเป�น
ระเบียบเรียบร�อย 

กองช&าง 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน4ที่สาธารณะกลาง
หมู&บ�าน ซี.เค. (ประชาคมชุมชนบึง
กระจับ) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน4ภายใน
หมู&บ�านให�มีความน&าอยู&  
น&ามอง ลดภาวะโลกร�อน 

จัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน4
ประดับต�นไม�พืน้ที ่ 
ประมาณ 50  ม2 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- -ภูมิทัศน4ภายในหมู&บ�าน
ให�มีความ 
น&าอยู&น&ามอง 
ลดภาวะโลกร�อน 

กองช&าง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  3.13   จัดหาพื้นที่ก&อสร�างสวนสุขภาพ 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ+ง   
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4,บึงกระจับ ซี เค,            
นาเจริญ ป.เพิ่มทวี ) 

เพื่อส&งเสริมให�ประชาชนใน
เขตเทศบาล ใช�เวลาว&างใน
การออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�ง   
 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ใช�เวลาว&างออกกําลังกาย 
ส&งผลให�มีสุขภาพร&างกาย
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล+อม 

 โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  4.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการส&งเสริมและรักษาสภาพแวดล�อมที่ด ี
งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการคลองสวยน้าํใส 
( แผนชุมชนหัวโปIง, ) 

เพื่อปรับปรุง ดูแลรักษาคูคลองให�
สามารถนาํน้าํกลับมาใช�ประโยชน4
ได� 

 7  คลอง 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

คลองในเขตเทศบาล                 
มีสภาพน้าํดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการขุดลอกคลองภายในเขต
เทศบาล 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4,ดอนกระเบื้องพัฒนา,
หนองกระจ&อยสร�างสรรค4) 

เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลใน
คลอง การระบายน้ําเป�นไปอย&าง
มีประสิทธิภาพ 

7  คลอง 500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

วัชพืชและสิ่งปฏิกูลใน
คลองถูกกําจัด การระบาย
น้ําเป�นไปอย&างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุข 

3. โครงการฉีดล�างทําความสะอาด
ท&อระบายน้ําภายในเขตเทศบาล 
( แผนชุมชนบึงกระจับ ซี เค )   

เพื่อให�ท&อระบายน้าํสะอาดและ
การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ลด
การปPญหาการแพร&พันธุ4ยงุและ
เชื้อโรค 

ทําการฉีดล�างทาํความ
สะอาดท&อระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล 

50 0,000 .- 
(เงินเทศบาล) 

50 0,000 .- 
(เงินเทศบาล) 

50 0,000 .- 
(เงินเทศบาล) 

ท&อระบายน้ําสะอาดและ
การระบายน้ํามีประสิทธิ 
ภาพ ลดการปPญหาการ
แพร&พันธุ4ยุง และเชื้อโรค 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  4.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการถนนสวย เพื่อปรับปรุง ดูแลถนน ให�เกิด
ความสะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม  

นําร&อง ถนนสวย ปลอดภัย 
สะอาด  จํานวน   3  สาย 
-ถนนหนองปลาดุก CK 
-ถนนเลียบคลองดอน
กระเบื้อง 
-ถนนโรงงานเสื้อยืด 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-มีถนนสวย ปลอดภัย  
สะอาด สวยงาม                   
จํานวน 3 สาย 
 

กอง
สาธารณสุข

/ 
กองช4าง 

 

2. โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
 

-เพื่อให�ประชาชนรู�จักการคัด
แยกขยะเพื่อลดประมาณขยะ
และลดค&าใช�จ&ายในการกําจัด
ขยะ 
 

จํานวน  12  ชุมชน 
-อบรมให�ความรู� 
-จัดกิจกรรม 3 Rs 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการคัดแยก
ขยะ 
-ลดประมาณขยะและลด
ค&าใช�จ&ายในการกําจัดขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  4.3  ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการป0องกันและแก�ไขปPญหา
มลพิษโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เทศบาล 

เพื่อป0องกัน แก�ไข ควบคุม ปPญหา
มลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตเทศบาล 

ตรวจแนะนาํ สถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาล 

 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

สถานประกอบการในเขต
เทศบาลได�รับการตรวจ
แนะนาํ 

กอง
สาธารณสุข 

 

2. โครงการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ 
(EM) 
 

เพื่อปรับปรุงและบําบัดน้าํเสียใน
ครัวเรือน คูคลองสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

ชุมชน  12  ชุมชน 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-สามารถนาํไปปรับปรุง 
บําบดัน้าํเสียในครัวเรือน  
คูคลองสาธารณะ 
-น้ํามีคุณภาพที่ดีขึ้น 
สามารถใช�อุปโภค บริโภค
ได� 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  4.4  ส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการประกวดหน�าบ�านน&ามอง   
 

-เพื่อให�บ�านเรือนในเขต
เทศบาลมีความเป�นระเบยีบ 
สะอาด สวยงาม ประทบัใจแก&
ผู�สัญจรไปมา  ลดพาหะนําโรค 
เช&น หนู แมลงสาป ฯลฯ 

-จัดประกวดหน�าบ�าน              
น&ามอง ในเขตเทศบาล
ตําบลกระจับ  จํานวน              
12  ชุมชน 
 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนในเขตเทศบาลร&วมกัน
พัฒนา ตกแต&งบริเวณหน�าบ�าน
ให�สวยงาม และเป�นระเบียบ
เรียบร�อย 

กอง
สาธารณสุข 

 

2. โครงการอาสาสมัครพิทักษ4
สิ่งแวดล�อม 

ส&งเสริมการมีส&วนร&วมของ 
ประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ                     
สิ่งแวดล�อม 

อาสาสมัครพิทักษ4
สิ่งแวดล�อม จํานวน            

100  คน 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนมีส&วนร&วมใน
การปกป0องจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

กอง
สาธารณสุข 

 

3. โครงการชุมชนสะอาด เพื่อให�บ�านเรือนในเขตเทศบาล
มีความเป�นระเบียบเรียบร�อย 
สะอาด สวยงาม ลดแหล&ง
เพาะพันธุ4 พาหะนาํโรค 

จัดประกวดชุมชนสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ชุมชนในเขนเทศบาลมี
ความสะอาด สวยงาม ไม&
เป�นแหล&งเพาะพันธุ4ของ
โรค 

กอง
สาธารณสุข 

 

4. โครงการจัดทําบ&อแก�สชีวภาพจาก
เศษอาหารและมูลสัตว4 

เพื่อส&งเสริมและสนบัสนุนให�
ประชาชนใช�ประโยชน4จากมูล
สัตว4ผลิตเป�นแก�สชีวภาพไว�ใช�
ในครัวเรือน 

จัดทําบ&อแก�สชีวภาพ 
จํานวน 4 บ&อ 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนสามารถใช�
ประโยชน4จากมูลสัตว4ผลิต
เป�นแก�สชีวภาพไว�ใช�ใน
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 



  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  4.5  ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมผู�ประกอบการ
สถานแต&งผมหญิง-ชาย 

เพื่อให�ผู�ประกอบการมี          
ความรู�และให�บริการอย&างถูก                 
สุขลักษณะ 

50  คน 
 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�ประกอบการได�รับ
ความรู�และให�บริการอย&าง
ถูกสุขลักษณะ 

กอง
สาธารณสุข 

 
2. โครงการตลาดนัดปลอดสาร

ปนเปR�อน 
เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความมั่นใจและมีทางเลือกในการ
บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกหลัก
อนามัยผ&านเกณฑ4มาตรฐาน
ท�องถิ่น 

ตลาดนัด  3  แห&ง 
 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ตลาดนัดในเขตเทศบาล 
ปลอดสารปนเปR�อน 
สะอาด ถูหลักอนามัย 
ผ&านเกณฑ4มาตรฐาน
ท�องถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 

3. โครงการอบรมผู�ประกอบการร�าน
จําหน&ายอาหาร 

เพื่อให�ผู�ประกอบการร�าน
จําหน&ายอาหารเกิดความสะอาด 
ปลอดภัย และได�มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ( GFCT ) 

-ประชุมให�ความรู� 
จํานวน 1 ครั้ง 
-ตรวจ แนะนาํ ร�าน
จําหน&ายอาหารให�ได�
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร (GFCT) 
-ร�านจําหน&ายอาหาร 
จํานวน  10 ร�าน 
-ร�านแผงลอยจําหน&าย
อาหาร จํานวน 30 ร�าน 
-โรงอาหารจํานวน 3แห&ง 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�ประกอบการร�านจําหน&าย
อาหารเกิดความสะอาด
ปลอดภัยและได�มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
(GFCT) 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 



5.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด+านการเมือง – การบริหาร 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.1  สร�างจิตสาํนึกการมีส&วนร&วมในการอยู&ร&วมกันแบบเอื้ออาทร 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
(เทศบาลเคลื่อนที)่ 

เพื่อสร�างจิตสํานึกการมีส&วนร&วม
ในการอยู&ร&วมกันในสังคมแบบ
เอื้ออาทร 
 

เทศบาลเคลื่อนที่
ให�บริการประชาชน             
12  ชุมชน   

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีความใกล�ชดิ
กับเทศบาลและมีส&วนร&วม
ในการแก�ไขปPญหา 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.2   ส&งเสริมสนบัสนุนให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการทบทวนแผนชุมชน  เพื่อส&งเสริมให�ประชาชนทุกชุมชน 
มีส&วนร&วมในการจัดทําแผนชีวิต 
แผนชุมชน และวางแผนการพัฒนา
ตนเองได�อย&างมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให�กับชุมชนใน
เขตเทศบาล  

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-ชุมชน ในเขตเทศบาล           
มีส&วนร&วมในการ วาแผน        
การพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

 

2. โครงการอบรมคณะกรรมการ
ชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและศึกษา
ดูงาน 

เพื่อเสรมิสร�างและสนับสนุนให�
ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนา
ท�องถิ่นร&วมกับภาครัฐ 

-คณะกรรมการชุมชน           
เข�าร&วมกิจกรรม  
จํานวน  120  คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-คณะกรรมการชุมชนและที่
ปรึกษาชุมชนมีส&วนร&วมใน
การพัฒนาท�องถิ่น 
 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการ
ชุมชน 

เพื่อส&งเสริมการมีส&วนร&วมของ
กรรมการชุมชน ได�พบปะแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนประจําเดือน 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

กรรมการชุมชนเข�าใจใน
บทบาทหน�าที่ของตนเอง 
มีส&วนร&วมในการพัฒนา
ท�องถิ่น 

สํานักปลัด/ 
พัฒนาชุมชน 

4. โครงการสภาเทศบาลสญัจร เพื่อเปzดโอกาสให�ประชาชน            
ได�เข�าถึงระบบประชาธิปไตย
พื้นฐาน  และมีส&วนร&วมในการ
พัฒนาพื้นที ่

ผู�เข�าร&วมโครงการ  50 
คน 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชน ได�เข�าถึงระบบ
ประชาธิปไตยพื้นฐาน  
และมีส&วนร&วมในการ
พัฒนาพื้นที ่
 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



 โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.2   ส&งเสริมสนบัสนุนให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. โครงการส&งเสริมประชาธิปไตย
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

เพื่อส&งเสริมให�เด็กและเยาวชน 
ได�เรียนรู� เข�าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดอบรมและให�ความรู�แก&
เด็กและเยาวชนให�เข�าใจ
ระบอบประชาธิปไตย 

30,000.- 
(เงินเทศบาล/
กกต.ราชบุรี) 

- - เด็กและเยาวชนมีความรู�
ความเข�าใจระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
ให�มีความรู� เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

จัดอบรมและพัฒนา
ความรู�ให�แก&บุคลากรที่
เกี่ยวข�องกับการเลือกตั้ง 

10,000.- 
(เงินเทศบาล/
กกต.ราชบุรี) 

- - บุคลากรเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งมีความรู� สามารถ
ดําเนินการเลือกตั้งได�
อย&างมีประสทิธิภาพ 

สํานักปลัด 

7. อุดหนุนตามโครงการประสาน
การแก�ไขปPญหายาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนการแก�ไขปPญหา
ยาเสพติดของศูนย4ปฏิบัติการพลัง
แผ&นดินเอาชนะยาเสพติด           
( ศพส.อ.บ�านโปIง  

อุดหนุนงบประมาณ
อําเภอบ�านโปIง จํานวน  
50,000 บาท  

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อุดหนุนงบประมาณ
อําเภอบ�านโปIง ( ศพส.อ.
บ�านโปIง )   จํานวน  
50,000 บาท   

สํานักปลัด 

8. โครงการกองทุนแม&ของแผ&นดิน
เพื่อแก�ไขปPญหายาเสพติด 

เพื่อเป�นการแสดงออกถึงปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถและเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชนในเขต
เทศบาลในการป0องกันและแก�ไข
ปPญหายาเสพตดิ 

จัดอบรมและให�ความรู�
เกี่ยวกับการป0องกันและ
แก�ไขปPญหายาเสพติด 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนได�แสดงออกถึง
ปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ
และเสรมิสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนในเขตเทศบาลใน
การป0องกันและแก�ไขปPญหา
ยาเสพตดิ 

สํานักปลัด 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.2   ส&งเสริมสนบัสนุนให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อบูรณาการร&วมกันขององค4กร
ชุมชนเทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อให�เกิดการบูรณาการปฏิบัติงาน 
ร&วมคิด ร&วมทํา ร&วมดาํเนินการ 
องค4กรชุมชนภายในเขตเทศบาล 

-อบรมให�ความรู� 
-ศึกษาดูงาน 
จํานวน  250  คน 
 

500,000 
(เงินเทศบาล) 

500,000 
(เงินเทศบาล) 

500,000 
(เงินเทศบาล) 

องค4กรชุมชนในเขตเทศบาล
มีความรู� ความเข�าใจ ร&วม
คิด ร&วมทํา ร&วมดําเนินการ 
ประสานการพัฒนาเกิด
ประโยชน4สูงสุดต&อพื้นที่ 

กอง
สาธารณสุข/ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลสามป= 
 
 
 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป=
ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร4การ
พัฒนาอําเภอ จังหวัด ชาติ และ 
สนองตอบความต�องการของ
ประชาชน พร�อมนําไปปฏิบัตไิด�
ทันทีเมื่อได�รบังบประมาณ 

-ประชาคมชุมชน จํานวน  
12    ชุมชน 

-หน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
เสนอแผนงาน/โครงการ 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

แผนพัฒนาเทศบาลสามป=
สอดคล�องกับยุทธศาสตร4
การพัฒนาอําเภอ จังหวัด 
ชาติ และ สนองตอบความ
ต�องการของประชาชน 
พร�อมนําไปปฏิบัตไิด�ทันที
เมื่อได�รับงบประมาณ 

กองวิชาการ
ฯ 

11. โครงการ
ประชาสัมพั
นธ3ให+ความรู+
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
เบื้องต+น 

เพื่อให�ประชาชนมีความรู�ความ
เข�าใจในกฎหมายเบื้องต�น 
สามารถนาํไปใช�ในชีวิตประจําวัน
ได� 
 
 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ4
กฎหมายเบื้องต�นใน
รูปแบบต&างๆ 
-จัดรายการเสียงไร�สาย 
-จัดทําวารสารสื่อ
ประชาสัมพันธ4    

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีความรู�ความ
เข�าใจในกฎหมายเบื้องต�น 
สามารถนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

กองวิชาการ
ฯ 
 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.2   ส&งเสริมสนบัสนุนให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

12. โครงการฟ0าใสใจสะอาด 
 

-เพื่อให�เยาวชนได�รับความรู�
เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของ
ยาเสพติด เกิดสํานึกในบทบาท
หน�าที่ของตนเองมากขึ้น 

-จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาล ชุมชนละ 5 คน 
รวม  60 คน  
-ก&อตั้งกลุ&มเยาวชนต&อต�าน
ยาเสพตดิในชุมชนพร�อม
จัดทําทะเบียนรายชื่อ  
-จัดศึกษาดูงาน 
 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เยาวชนได�รับความรู�
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
โทษของยาเสพติด              
เกิดความสํานึกในบทบาท
หน�าที่ของตนเองมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.2   ส&งเสริมสนบัสนุนให�ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

13. โครงการก&อสร�างศาลา
อเนกประสงค4ชัน้เดียว                   
( ประชาคมชุมชนสามแยก
กระจับ,หนองตะแคงสร�างสรรค4
,ดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา,
หนองตะแคงก�าวหน�า,                
แผนชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา,             
ดอนกระเบื้องพัฒนา ) 

เพื่อให�ประชาชนมีศาลา
อเนกประสงค4สําหรับจัดทําที่ 
อ&านหนังสือประจําหมู&บ�าน หรือ 
จัดกิจกรรมอื่นๆ  
 

-ก&อสร�างอาคาร ค.ส.ล. 
ชั้นเดียวขนาด 4.00 x 
8.00  เมตร                  
จํานวน 3  หลัง 
(สามแยก,ทุ&งน�อย,หนอง
ตะแคงก�าวหน�า) 
-ก&อสร�างศาลาชุมชน 
ขนาด 6.00   x  9.00 
เมตร จํานวน 1 หลัง 
(ดอนกระเบื้องพัฒนา) 
-ก&อสร�างศาลา
อเนกประสงค4ชัน้เดียว 
ขนาด 3.00  x  6.00  
เมตร จํานวน 1 หลัง 
(ดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา)             
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

180,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ประชาชนมีศาลา
อเนกประสงค4สําหรับ
จัดทําที่อ&านหนังสือประจํา
หมู&บ�าน หรือ จัดกิจกรรม
อื่นๆ  
 

สํานักปลัด/ 
กอง

การศึกษา/ 
กองช&าง 

 
 
 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.3   ส&งเสริมและพัฒนาข�อมูลข&าวสารและประชาสัมพันธ4 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดทําสื่อวารสาร
ประชาสัมพันธ4เทศบาล 

เพื่อประชาสัมพันธ4กิจการและ 
ข�อมูลข&าวสารที่สาํคัญของ
เทศบาล  

จัดทําวารสาร  สื่อ ฯลฯ   
เผยแพร&กิจการ  ข�อมูล
ข&าวสารทีส่ําคัญ                     
ของเทศบาล ให�กับ
ประชาชนทั่วไปได�ทราบ 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ประชาชนได�รับทราบ
กิจการและ ข�อมูล
ข&าวสารของเทศบาล 

กองวิชาการฯ/ 
ประชาสัมพันธ3 

2. โครงการติดตั้งระบบกระจายข&าว
แบบไร�สาย 
(แผนชุมชนเทศบาลพัฒนา,              
สามแยกกระจับ,โพธิ์เจริญ) 

เพื่อให�การสื่อสารประชาสัมพันธ4
ข�อมูล ข&าวสารเป�นไปอย&าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ติดตั้งหอกระจายข&าวแบบ
เสียงไร�สายเพิ่มเติมภายใน
เขตเทศบาลป=ละ 5 จุด 
  
 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนได�รับข�อมูล
ข&าวสารรวดเร็วและ
ทั่วถึงทุกพื้นที ่

กองวิชาการฯ/ 
ประชาสัมพันธ3 

3. โครงการติดตั้งตู�ประกาศประจํา
ชุมชน  (ประชาคมชุมชนทุ&งน�อย
พัฒนา ) 
 

เพื่อให�การสื่อสารประชาสัมพันธ4 
ข�อมูล ข&าวสารเป�นไปอย&างทั่วถึง 
 

ติดตั้งตู�ประกาศประจํา
ชุมชน จํานวน  12  ตู� 

- 120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ประชาชนได�รับข�อมูล
ข&าวสารทั่วถึงทุกพื้นที ่

กองวิชาการฯ/ 
ประชาสัมพันธ3 

 
 
 
 
 

 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.4  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการประชาสัมพันธ4ในการ            
เสียภาษ ี

เพื่อประชาสัมพันธ4ให�ผู�เสียภาษี
มาเสียตามกําหนด 

-จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ4  
-ทําป0ายคัทเอ�าท4ติด
บริเวณชุมชนเมือง 3 ป0าย 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนเสียภาษีตาม
กําหนด 

กองคลัง 

2. โครงการบริการจัดเก็บภาษนีอก
สถานที ่

เพื่อบริการแก&ประชาชนและ
ติดตามเร&งรัดหนี้ตลอดจนทํา
ความเข�าใจ  ชี้แจงต&อประชาชน 

-บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่  12  ชุมชน 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนผู�เสียภาษีให�
ความร&วมมือในการเสีย
ภาษีมากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

3. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย4สิน 

เพื่อให�มีปรับปรุงข�อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย4สนิให�เป�น
ปPจจุบนั 

-ปรับปรุงข�อมูลให�เป�น
ปPจจุบนั สามารถนาํข�อมูล
แผนที่ภาษีใช�ในการ
จัดเก็บรายได� 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ข�อมูลแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย4สินเป�น
ปPจจุบนัและสามารถ
จัดเก็บรายได�เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

4. โครงการสํารวจตรวจเยี่ยม             
ผู�ประกอบการบ�านเช&า 

เพื่อเป�นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดี
ระหว&างผู�ประกอบการ ผู�เช&าและ
เจ�าหน�าที ่

ผู�ประกอบการเช&า จํานวน 
35 ราย 

- - - ผู�ประกอบการมี
ความรู�สึกที่ดีและมอง
ภาพลักษณ4เทศบาลดี
ขึ้นและบริเวณบ�านเช&า
ดูละอาดขึ้น 

 

 
 
 
 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.5  ปรับปรุงและพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานภายในหรือต&างประเทศของ
ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน และพนักงาน
จ�างเทศบาล 

เพื่อให�สมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ�าง                  
มีประสบการณ4  ความรู�                   
เพิ่มมากขึ้น 

ฝ�กอบรมและทัศนศึกษาดู
งานสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ�างเทศบาล 
 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-นําประสบการณ4ที่ได�รับ
มาพัฒนางานของเทศบาล
ให�เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 

สํานักปลัด 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี ความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงานได�
อย&างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรเทศบาล 
โดยการ 
1.อบรม / สัมมนา 
2.ศึกษาดูงาน   
3.แลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว&าง
เพื่อร&วมงานภายในและ
ภายนอกองค4กร 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-การปฏิบัติงานพนักงาน
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-เจ�าหน�าที่แต&ละงาน
เข�าใจบทบาทหน�าที่ของ
ตนเอง 

สํานักปลัด/ 
ทุกกอง 

3. โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ให�กับ บุคลากรของเทศบาล 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี ความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงานได�
อย&างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทให�กับผู�บริหาร
ท�องถิ่นสมาชิกสภาท�องถิ่น                 
และเจ�าหน�าที่ท�องถิ่น  

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

บุคลากรของ เทศบาล
ปฏิบัติงานได�อย&างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด       

 
 
 

 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.5  ปรับปรุงและพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. สนับสนนุตามโครงการศูนย4
ประสานการพัฒนาศักยภาพ
หน&วยสนบัสนุนภารกิจของ อปท. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให�แก& 
สนง.ท�องถิ่นจังหวัดราชบุรี ใช�ใน
การดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน 

สนับสนุนงบประมาณ ให�แก& 
สนง.ท�องถิ่นจังหวัดราชบุรี  

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - สนง.ท�องถิ่นจังหวัด
ราชบุรี ได�รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
ใช�ในการดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

5. โครงการศึกษาดูงานด�าน
บริหารงานคลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ให�พนักงานเจ�าหน�าที่ 

-เจ�าหน�าที่กองคลัง ศึกษา        
ดูงาน อปท. ที่มีประสิทธิภาพ
ในบริเวณใกล�เคียง 

- - - -การปฏิบัติงานของ          
กองคลังมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-เจ�าหน�าที่แต&ละงาน
เข�าใจบทบาทและหน�าที่
ของตนเอง 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงฝ�กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป0องกันภัยฝIายพลเรือน            
      

เพื่อฝ�กอบรมทบทวนสมาชิก   
อปพร.  ให�มีความพร�อมในการ
ป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ฝ�กอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป0องกันภัยฝIายพลเรือน  

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อาสาสมัครป0องกันภัยฝIาย
พลเรือนปฏบิัติภารกิจ
อย&างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

2. โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการ            
ดับเพลิงเบื้องต�นให�แก&พนักงาน            
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของเจ�าหน�าที่ใน
การป0องกันและระงับอัคคีภัย 
 

ผู�เข�าร&วมโครงการ                 
50  คน 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

การป0องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป�นไปอย&างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

3. โครงการสนบัสนนุการป0องกัน
อุบัติเหตุในช&วงวันหยุดเทศกาล 

-เพื่อป0องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท�องถนน 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 

จัดกิจกรรมร&วมป0องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท�อง
ถนนช&วงวันหยุดเทศกาล 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อุบัติเหตุบนท�องถนน
ลดลงประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 
 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

4. ติดตั้งกระจกโค�งทางร&วมทางแยก
ในเขตเทศบาล 
( แผนชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา
,หัวโปIง,ดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา,หนองตะแคงสร�างสรรค4
,นาเจริญ ป.เพิ่มทวี ) 

-เพื่อป0องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท�องถนน 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 

ติดตั้งจุดเสีย่งในเขตเทศบาล 
 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อุบัติเหตุบนท�องถนนลดลง
ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย4สิน 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

/กองช&าง 
 

 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. ติดตั้งไฟกระพริบโซล&าเซล 
(แผนชุมชนนาเจริญ ป.เพิ่มทวี
,หัวโปIง) 

-เพื่อป0องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท�องถนน 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 

ติดตั้งจุดเสี่ยงในเขต
เทศบาล 
จํานวน  15  จุด 
 
 

75,000.- 
(เงินเทศบาล) 

75,000.- 
(เงินเทศบาล) 

75,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อุบัติเหตุบนท�องถนนลดลง
ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย4สิน 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

/กองช&าง 
 

6. ติดตั้งศาลาที่พักรอรถโดยสาร
ประจําทาง 
(แผนชุมชนทุ&งน�อยพัฒนา,            
ดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา) 

-เพื่อให�ประชาชนมีศาลารอรถ
โดยสารประจําทางและมีความ
ปลอดภัย 
 

ติดตั้งศาลาที่พักโดยสาร
ประจําทาง  

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ประชาชนมีศาลารอรถ
โดยสารประจําทางและ
มีความปลอดภัย 
 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

/กองช&าง 
 

7. จัดซื้อวิทยุมือถือ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารการ
ปฏิบัติด�านการป0องกันฯ 

จัดซื้อวิทยุมือถือ ขนาด
กําลังส&ง  10  วัตต4                  
จํานวน 12 เครื่อง 

- 144,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- มีวิทยุสื่อสารเพียงพอต&อ
การใช�ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

8. ติดตั้งป0ายเตือนโค�งอันตราย 
(แผนชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 

-เพื่อป0องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท�องถนน 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 

-จัดทําป0ายเตือนโค�ง
อันตราย บริเวณโค�งหน�า
ตลาด           หนองอ�อ 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - อุบัติเหตุบนท�องถนน
ลดลงประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

 
 
 
 



 
โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบประมาณและที่มา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. ติดตั้งกล�องวงจรปzด                      
ในเขตเทศบาล 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4,สามแยกกระจับ            
,นาเจริญ ป.เพิ่มทวี,                    
ดอนกระเบื้องพัฒนา,โพธิ์เจริญ) 

เพื่อป0องกันปPญหาอาชญากรรม 
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 
 

ติดตั้งกล�องโทรทัศน4             
วงจรปzดในเขตเทศบาล 
 
 

- 1,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

1,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย4สิน 

สํานักปลัด/      
งานปOองกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.7  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานทีป่ฏิบัติงาน   
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงห�องประชุมชัน้ 3 เพื่อปรับปรุงห�องประชุมให�มี
พื้นที่การปฏิบัติงานด�านการ
ควบคุมเสียงประชาสัมพันธ4 

ปรับปรุงห�องประชุมชั้น 3 
จัดทําห�องควบคุมเสียง
ประชาสัมพันธ4 จํานวน 1  
ห�อง 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - ห�องประชุมได�รับการ
ปรับปรุงให�มีพื้นที่
ปฏิบัติงานด�านการ
ควบคุมเสียง
ประชาสัมพันธ4 

สํานักปลัด/      
กองช4าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
 (บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจําสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อกล�องถ&ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม&น�อยกว&า 16 ล�านพิกเซล 
จํานวน  1  เครื่อง 
2.จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร4 
จํานวน  3  เครื่อง 
สําหรับงานทะเบียน ,          
งานป0องกัน,งานบุคลากร 
3.จัดซื้อคอมพิวเตอร4พร�อม
อุปกรณ4 จํานวน 4 ชุด 
(สําหรับงานบุคลากร,งาน
ทะเบียน) 
4.จัดซื้อโพรเดี่ยม              
จํานวน 2 ตัว 
5.จัดซื้อไฟสัญญาณไซเรน 
 
6.จัดซื้อล็อคเกอร4ขนาด 2 
บาน สําหรับเก็บเสื้อรองเท�า 
จํานวน 2 ตู� 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

140,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

32,000.- 
(เงินเทศบาล) 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
 (บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจําสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

7.จัดซื้อตู�เหล็ก 14 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู� 
8.จัดซื้อตู�ทึบกระจก  
จํานวน 1 ชุด 
9.จัดซื้อโต�ะเหล็กขนาด 
กว�าง  0.75 ม. ยาว 1.50 ม. 
จํานวน 1 ตัว 
10.จัดซื้อเก�าอี้บุนวมมีพนัก
พิง ที่วางแขน สําหรับ
ผู�ปฏิบัตงิาน  ตัวละ 2,000 
บาท จํานวน 3 ตัว 
11.จัดซื้อเก�าอี้บุนวมมีพนัก
พิงที่วางแขน สําหรับ
ผู�บริหาร ตัวละ 3,500 บาท 
จํานวน 3 ตัว 
12.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 5 เครื่อง 
 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

4,000.- 
(เงินเทศบาล) 

8,200.- 
(เงินเทศบาล) 

 
6,000.- 

(เงินเทศบาล) 
 
 

10,500.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
 (บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจําสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงาน
อย&างเพียงพอ 

13. จัดซื้อระบบไมค4ชุดประชุม 
ประกอบด�วย 
-เครื่องควบคุมการประชุม 
-ไมค4สําหรับประธาน 1 ตัว        
ผู�ร&วมประชุม จํานวน 20 ตัว 
13.จัดซื้อโต�ะหน�าขาว ขนาด 
60 X 120 ซม. ตัวละ 1,800 
บาท  จํานวน 30 ตัว 
14.จัดซื้อเก�าอี้บุนวม ตัวละ 
500 บาท จํานวน  60 ตัว 
15.จัดซื้อรถบรรทุกน้ําขนาด
ความจุไม&น�อยกว&า 12,000 
ลิตร พร�อมอุปกรณ4 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 

54,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

4,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองคลัง 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อคอมพิวเตอร4
พร�อมอุปกรณ4 
จํานวน  1  ชุด 
2.จัดซื้อปริ๊นเตอร4 จํานวน 
1 ชุด 
3.จัดซื้อเก�าอี้บุนวม               
มีพนักพิง ที่วางแขน 
สําหรับผู�ปฏิบัติงาน             
ตัวละ 1,500  บาท  
จํานวน  6  ตัว   
4.จัดซื้อตู�ชนิด 2 บานเปzด  
จํานวน  1  ชุด 
5.จัดซื้อรถจักรยานยนต4 
ขนาดเครื่องยนต4 120 ซีซี 
จํานวน 1 คัน 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
10,000.- 

(เงินเทศบาล) 
9,000.- 

(เงินเทศบาล) 
 
 
 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

46,400.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
10,000.- 

(เงินเทศบาล) 
9,000.- 

(เงินเทศบาล) 
 
 
 
5,000.- 

(เงินเทศบาล) 
- 

 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
10,000.- 

(เงินเทศบาล) 
9,000.- 

(เงินเทศบาล) 
 
 
 
5,000.- 

(เงินเทศบาล) 
- 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองช&าง 
 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 
เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อมัลติมิเตอร4  
จํานวน  1  เครื่อง 
2.จัดซื้อเครื่องตัดหญ�า
ชนิดสายสะพาย จํานวน 
4 เครื่อง 
3.จัดซื้อเครื่องตัดแต&งกิ่ง
ไม� จํานวน 4 เครื่อง 
4.จัดซื้อรถยนต4บรรทุก
ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ แบบ
กระบะเทท�าย  
จํานวน 1 คัน 
5.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร4 
จํานวน 2 เครื่อง 
6.จัดซื้อรถยนต4บรรทุกนั่ง 
4 ประตู จํานวน 1 คัน 
7.จัดซื้อเครื่องพล็อตเตอร4
แบบแปลน  จํานวน  1 
เครื่อง 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
24,000.- 

(เงินเทศบาล) 
1,827,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
780,000.- 

(เงินเทศบาล) 
100,000.- 

(เงินเทศบาล) 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 
มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กองช4าง 
 

 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองช&าง 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

8.จัดซื้อเครื่องถ&ายแบบ
แปลน  จํานวน   1  
เครื่อง 
9.จัดซื้อเครื่องถ&ายเอกสาร
ระบบดิจิตอลความเร็ว 40 
แผ&น/นาทีจาํนวน 1 
เครื่อง 
10.จัดซื้อกล�องวัดมุม
อิเลคทรอนิคส4 จํานวน 1 
เครื่อง 
11.จัดซื้อรถตักหน�าขุด
หลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล�อ 
จํานวน 1 คัน 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

400,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

180,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

350,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
2,200,000.- 

(เงินเทศบาล) 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กองช4าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร4สํานักงาน 
จํานวน 3 เครื่อง 
2.จัดซื้อเก�าอี้บุนวมมีพนัก
พิงที่วางแขน สําหรับ
ผู�บริหาร ตัวละ 3,500 
บาท จํานวน 1 ตัว 
3.จัดซื้อโต�ะสําหรับ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว 
4.จัดซื้อเก�าอี้บุนวมมีพนัก
พิงและที่ท�าวแขนสําหรับ
ปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตัว 
5.จัดซื้อเครื่องพ&นหมอก
ควัน จํานวน 1 เครื่อง 
6.จัดซื้อเรือพายพลาสติก
อัดโฟมพร�อมไม�พาย 
จํานวน 1 ลํา 
 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
3,500.- 

(เงินเทศบาล) 
 
 

4,500.- 
(เงินเทศบาล 

10,000.- 
(เงินเทศบาล 

 
70,000.- 

(เงินเทศบาล 
5,000.- 

(เงินเทศบาล 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

7.จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 
ขนาด 4 ฟุต พร�อมขาตั้ง 
จํานวน 1 ตัว 
8.จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 1 ตัว  
 
 

4,000.- 
(เงินเทศบาล 

 
 

3,500.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองการศึกษา 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อตู�เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 ตู� 
2.จัดซื้อตู�เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู� 
3.จัดซื้อตู�เก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ พร�อมขาตั้ง 
จํานวน 1 ชุด 
4.จัดซื้อบอร4ดกระจก
เลื่อน จํานวน 2 บอร4ด 

4,500.- 
(เงินเทศบาล) 

4,000.- 
(เงินเทศบาล) 

4,500.- 
(เงินเทศบาล) 

 
18,000.- 

(เงินเทศบาล) 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองวิชาการและ
แผนงาน 
 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อคอมพิวเตอร4          
พร�อมอุปกรณ4                 
จํานวน  1  ชุด 
2.จัดซื้อเก�าอี้บุนวมมีพนัก
พิงและที่ท�าวแขนสําหรับ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว 
3.จัดซื้อบอร4ดจัด
นิทรรศการ (แบบพับได� ) 
จํานวน  1 บอร4ด  
4.จัดซื้อจอรับภาพ
โปรเจคเตอร4  
จํานวน 1 ตัว 
 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
2,500.- 

(เงินเทศบาล) 
 

6,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
5,000.- 

(เงินเทศบาล) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาที่  5.8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ผลลัพธ4ที่คาดว&า 
จะได�รับ 

หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ประจํากองการประปา 
 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

1.จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ
เอกสารแบบตู�ทึบ จํานวน 
2 ตู� 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ4ในการ
ปฏิบัติงานอย&าง
เพียงพอ 

กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนมีมติตัดออก 
 

งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

เหตุผลที่ตัดออก หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ก&อสร�างท&อระบายน้ําซอยหลังอนามัย 
หมู&  2  ตําบลดอนกระเบื้อง 
(ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง  
ในพื้นที่  ( ที่ส4วนบุคคล ) 

ก&อสร�างวางท&อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. ขนาด  φ  0.40 
เมตร  ยาว  20 เมตร               
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- - เนื่องจากเป�นทีส่&วน
บุคคล 

กองช&าง 

2. ก&อสร�างถนน ค.ส.ล .พร�อมวางท&อ
ระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 28 
(ตรงข�ามเทสโก�โลตัส) 
(ประชาคมชุมชนนาเจริญ ป.เพิ่มทวี) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาและการระบาย
น้ําที่มีประสิทธิภาพ 

ก&อสร�างถนน ค.ส.ล .ขนาด
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร พร�อมวางท&อระบายน้าํ 
ค.ส.ล. ขนาด  φ   0.40 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
*ที่เอกชน 

- - 820,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เนื่องจากเป�นทีส่&วน
บุคคล 

กองช&าง 

3. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต 
ซอย 4/1  ถึง สุดถนนเพชรเกษม  
( ประชาคมชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค4 ) 
 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติก 
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
กว�าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
หรือพื้นที่ไม&น�อยกว&า 240 
ตร.ม. ( ตามแบบแปลน
เทศบาล) *ที่เอกชน 

- - 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เนื่องจากเป�นทีส่&วน
บุคคล 

กองช&าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย งบประมาณและที่มา เหตุผลที่ตัดออก หน&วยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

4. ก&อสร�างท&อระบายน้ําถนนซอย
เทศบาลกระจับ 34 
(ประชาคมชุมชนหัวโปIง) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขัง  
ในพื้นที ่

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา             
ค.ส.ล.φ  0.60 เมตร พร�อม
บ&อพัก รวมความยาว 1,070 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
* ที่ส4วนบุคคล 

- - 3,770,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เนื่องจากเป�นทีส่&วน
บุคคล 

กองช&าง 

5. ก&อสร�างท&อระบายน้ําซอยเทศบาล
กระจับ  25 ( ซอยศาลเจ�าแม&)                                                 
( ประชาคมชุมชนหนองกระจ&อย
สร�างสรรค4) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา                
ค.ส.ล.φ  0. 4 0 เมตร พร�อม 
บ&อพัก ค.ส.ล. รวมความยาว 
10 0 เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 
*** ในซอยที่ต่ําน้ําไหลออก 
ไม4ได+ 

- - 155,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เนื่องจากน้ําไม&มีทาง
ไป ที่ข�างในต่ํามาก
ท&อระบายน้ําข�าง
นอกสูงกว&า 

กองช&าง 

6. ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4ติกคอนกรีต
ซอยหน�าบ�านนายไพบูลย4  กุลเกตุ            
 (ประชาคมชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ
พัฒนา) 
 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ก&อสร�างถนนแอสฟPลท4                   
ติกคอนกรีต  หนา 0.05 
เมตร กว�าง 6.00 เมตร             
ยาวประมาณ  210  เมตร
หรือพื้นที่ไม&น�อยกว&า 1,260         
ตร.ม. ( ตามแบบแปลน
เทศบาล)  *** ที่เอกชน 

- - 579,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เนื่องจากเป�นทีส่&วน
บุคคล 

กองช&าง 

 
 
 



งบประมาณและที่มา ที่ โครงการ วัตถุประสงค4 เป0าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

เหตุผลที่ตัดออก หน&วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7. ก&อสร�างท&อระบายน้ําจากถนนถึงหน�า
บ�านผู�ช&วยโต&ย ( สมบุญ โพธิ์ศรี ) 

เพื่อเป�นการระบายน้ําและ
แก�ไขปPญหาน้าํท&วมขังใน
พื้นที ่
 

ก&อสร�างท&อระบายน้ํา                
ค.ส.ล.φ  0. 6 0 เมตร พร�อม
บ&อพัก  ค.ส.ล.  รวมความ 
ยาว 195 เมตร   
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

- - 660,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เนื่องจากทําแล�วน้ํา
ไม&มีทางไป 

กองช&าง 

 

 


