
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 
เทศบาลตําบลกระจับ 

 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 

 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
 (บาท) 

 
 

 2560 
 (บาท) 

2561 
 (บาท) 

 

1 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีตซอยเทศบาล
กระจับ 26/2  
(ชอยข�างป:>ม BP)  
(แผนชุมชนดอนกระเบื้อง
รวมใจพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว�าง 4 เมตร  ยาว 224 เมตร 
หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า  
976  ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

488,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย        
ในการสัญจรไป
มา 
-ผู�รับประโยชน�  
2 ครัวเรือน 

กองช�าง 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเทศบาลกระจับ 
29 (หลังโรงช�อน) 
 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว�าง 5.00 เมตร  
ยาว 790 เมตร พร�อม
ปรับปรุงปากบ�อพักเดมิ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

3,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย        
ในการสัญจรไป
มา 
 

กองช�าง 

3 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีตซอยเทศบาล
กระจับ 29/1 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว�าง 2.5-3.00 เมตร  ยาว 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 650  ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

325,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช�าง 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต ซอยเทศบาล
กระจับ 29/2 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
กว�าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 250 เมตร พร�อม
ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. 
ทั้งสองฝ:Mง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)  

2,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช�าง 

5 ก�อสร�างถนนผิวหินคลุก 
เทศบาลกระจับ 18                
(แยกซอยบ�านช�างเดช) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนนผิวหินคลุกบดอัด
แน�น หนา 0.20 เมตร กว�าง 
3.00 เมตร ยาว 191 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า 
573 ตร.ม. โดยชั้นรองพื้นทาง
เปNนลูกรัง    (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช�าง 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

6 
 
 

ก�อสร�างปรับปรุงถนน ซอย
เทศบาลกระจับ 16 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว�างประมาณ 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
530 เมตร  พร�อมปรับปรุง
ปากบ�อพักเดิม (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

1,700,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การใช�
เส�นทางเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนสะดวก
ในการใช�เส�นทาง
ในซอยสัญจรไปมา 

 

กองช�าง 

7 ก�อสร�างถนนแอสฟ:สท� 
ติกคอนกรีตเข�าศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบล
กระจับ  
(ริมบึงกระจับ) 

เพื่อให� ศพด. มีถนน. 
เข�า - ออกประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ปูแอสฟ:สท�ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. กว�าง 7.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร พร�อม
ก�อสร�างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. ทั้งสองฝ:Mง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

1,600,000.-. 
(เงินเทศบาล) 

 - - ประชาชน
ผู�ใช�บริการ 
ศพด. มี
ความ
สะดวกเพิ่ม
มากขึ้น 

-ศพด. มีถนน 
เข�า – ออก ประ
มาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

กอง
การศึกษา/
กองช�าง 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

8 
 
 

วางท�อระบายน้าํบริเวณวัด
จันทารามจากประตูทางเข�า
วัด(ประตู1)ถึงเชื่อมต�อท�าย
วัดจันทาราม 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที่บริเวณวัดจันทาราม 
 

วางท�อระบายน้าํ คสล.

ขนาดφ 0.40 เมตร ยาว 
100 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

400,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวนพื้นที่
น้ําท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไข

ป:ญหาน้ําท�วมขัง
ในพื้นที่ 

 

กองช�าง 

9 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา 
ในชุมชนโดยรอบ 
(แผนชุมชนบึงกระจับ ซี.เค.) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา               
ค.ส.ล. ขนาด 0.80 เมตร 
พร�อมบ�อพักยาวรวม 510 
เมตร  ( ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 2,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไข
ป:ญหาน้ําท�วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช�าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

10 ก�อสร�างท�อระบายน้ําถนน
เพชรเกษมหน�าบ�านคุณ
ประคอง สุขชู (แผนชุมชน
โพธิ์เจริญ) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

ก�อสร�างวางท�อระบายน้ํา

ขนาด φ1.00 เมตร พร�อม
บ�อพัก ค.ส.ล. ยาวรวมไม�
น�อยกว�า  585 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

2,460,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 
 

กองช�าง 

11 ก�อสร�างท�อระบายน้ําถนน
ซอยเทศบาลกระจับ 22 
(ประชาคมชุมชนดอน
กระเบื้องพัฒนา) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�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) 

 - - จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-เพื่อการระบาย
น้ําที่ดีและลด
ป:ญหาน้าํ         
ท�วมขัง 
-ผู�รับประโยชน�  
10  ครัวเรือน 

กองช�าง 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

12 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ซอย
เทศบาลกระจับ 33 เชื่อมต�อ 
ถนนหลังโรงช�อน 

เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใช�เส�นทางในซอย
สัญจรไปมา 

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 

φ 0.60 เมตร พร�อมบ�อพัก 
และรางวัด ค.ส.ล.  
รวมความยาว 620 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

2,450,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การใช�
เส�นทางเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนสะดวก
ในการใช�เส�นทาง
ในซอยสัญจรไปมา 

-ผู�รับประโยชน� 
1,000 ครัวเรือน 

กองช�าง 

13 
 

ก�อสร�างรางระบายน้าํ 
ซอยเทศบาลกระจับ 25 
(ประชาคมชุมชน 
หนองกระจ�อยสร�างสรรค�) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่
 

ก�อสร�างรางระบายน้ํา ค.ล.ล.
แบบรางยูขนาดความกว�าง
ภายใน  0.30  เมตร ยาวรวม
ประมาณ 690 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายเปNนไป
อย�างมี
ประสิทธิภาพแก�ไข
ป:ญหาน้ําท�วมขังใน
พื้นที่ 
-ผู�รับประโยชน� 
จํานวน 53
ครัวเรือน 

กองช�าง 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

14 ก�อสร�างรางระบายน้าํตัวยู
พร�อมฝาตะแกรงเหล็กซอย
เทศบาลกระจับ 11/3          
(แผนชุมชนโพธิ์เจริญ) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่
 

ก�อสร�างรางระบายน้ํา ค.ล.ล.
แบบรางยูขนาดความกว�าง
ภายใน  0.30  เมตร ยาวรวม  
2 ฝ:Mง 204  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

780,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายเปNนไป
อย�างมี
ประสิทธิภาพ
แก�ไขป:ญหาน้ํา
ท�วมขังในพื้นที่ 

กองช�าง 

15 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  
ริมถนนเพชรเกษมฝ:Mงซ�าย 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขัง  
ในพื้นที ่

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.  

φ 1.00 เมตร พร�อมบ�อพัก  
รวมความยาวประมาณ  
500 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

2,250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

- เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 
 

กองช�าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

16 ติดตั้งป.ายบอกทางและป.าย
บอกสถานที่ในเขตเทศบาล                   

เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใช�เส�นทางในซอย
สัญจรไปมา 

ติดตั้งป.ายบอกทางและป.าย
บอกสถานที่ในเขตเทศบาล 
จํานวน 20 ป.าย 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การใช�
เส�นทางเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนสะดวก
ในการใช�เส�นทาง
ในซอยสัญจรไปมา 

-ผู�รับประโยชน� 
1,000 ครัวเรือน 

กองช�าง 

17 ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณ
ริมบึงกระจับ 

เพื่อให�ป.องกันอันตรายแก�
ผู�มาท�องเที่ยวพักผ�อน
หย�อนใจ 

ติดตั้งราวกันอันตรายความ
ยาวประมาณ 200 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชนผู�มา
ท�องเที่ยวพักผ�อน
หย�อนใจมีความ
ปลอดภัย 

 

กองช�าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

18 ก�อสร�างรั้ว พร�อมป.ายชื่อ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ (ริมบงึกระจับ) 

เพื่อป.องกันทรัพย�สินทาง
ราชการสูญหาย 

ก�อสร�างรั้ว พร�อมประตูและ
ป.ายชื่อศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับ  
(ริมบึงกระจับ)  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

800,000.-. 
(เงินเทศบาล) 

 - - ศพด. มี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 

-ทรัพย�สินทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษา/
กองช�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา 
 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต ซอยเทศบาล
กระจับ 25   (ซอยศาลเจ�า
แม�จากปากซอยถึงสุดเขต
เทศบาล) (ประชาคมชุมชน
หนองกระจ�อยสร�างสรรค�) 

-เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร          
ไปมา 
 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�                   
ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร กว�าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ  520 เมตร                
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  940,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช�าง 

 
 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา 
 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต ซอยเทศบาล
กระจับ 4/4.1 (แผนชุมชน
หนองตะแคงสร�างสรรค�) 

-เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร          
ไปมา 
 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�                   
ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร กว�าง 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ  418 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 1,463          
ตร.ม. ( ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

-  1,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ 

กองช�าง 

3 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก    
คอนกรีตซอยเทศบาล
กระจับ 4/1   
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค�) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�            
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 300 เมตรหรือ
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 1,200 ตร.ม.             
( ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน�  
15 ครัวเรือน 

กองช�าง 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา 
 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�ติก 
คอนกรีต ซอยเทศบาล
กระจับ 13/1                             
( ข�างอู�วงษ�ลือชยั ) 
(ประชาคมชุมชนทุ�งน�อย
พัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างถนนแอสฟ:ลท�           
ติกคอนกรีต  หนา 0.05 
เมตร  กว�าง 4.00 เมตร  
ยาว 300  เมตร หรือมีพื้นที่
ไม�น�อยกว�า 1,200 ตร.ม.                     
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  520,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รบั
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน� 3
ครัวเรือน 

กองช�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 ก�อสร�างรางระบายน้าํ 
ฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยเทศบาลกระจับ 3  
ถึงสุดเขตเทศบาลต�อจาก
ของเดิม 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

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

-  652,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไข
ป:ญหาน้ําท�วมขัง
ในพื้นที่ 
-ผู�รับประโยชน�  
20 ครัวเรือน 

กองช�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

6 ก�อสร�างรางระบายน้าํซอย
เทศบาลกระจับ 15/3 
 (ซอยบ�าน สจ.วสนัต� ) 
(ประชาคมชุมชนทุ�งน�อย
พัฒนา) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

ก�อสร�างรางระบายน้ําแบบ 
รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน 
0.30 x 0.30 เมตร ฝาตะแกรง
เหล็กสองฝ:Mง ยาวรวม  234 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

-  595,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 
-ผู�รับประโยชน� 5
ครัวเรือน 

กองช�าง 

7 ก�อสร�างรางระบายน้าํซอย
เทศบาลกระจับ 15/4  
(ซอยบ�าน ครูณีต ) 
(ประชาคมชุมชนทุ�งน�อย
พัฒนา) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

ก�อสร�างรางระบายน้ําแบบ  
รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน 
0.30 x 0.30 เมตร ฝาตะแกรง
เหล็กสองฝ:Mง ยาวรวม  500 
เมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

-  1,272,600.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 
-ผู�รับประโยชน� 
10 ครัวเรือน 

กองช�าง 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

8 ก�อสร�างรางระบายน้าํบ�าน
นางประเทือง ซอยเทศบาล
กระจับ 25/2  (ประชาคม
ชุมชนหนองกระจ�อย
สร�างสรรค�) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่
 

ก�อสร�างรางระบายน้าํ              
ค.ส.ล.ขนาดกว�าง  
0.30 x 0.30 เมตร เมตร  
ทั้งสองฝ:Mง รวมความยาว
ประมาณ  460 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  1,260,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไข
ป:ญหาน้าํท�วมขัง
ในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน� 5 

กองช�าง 

9 ก�อสร�างท�อระบายน้ําซอย
เทศบาลกระจับ11                
(แผนชุมชนโพธิ์เจริญ) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

ก�อสร�างวางท�อระบายน้ํา

ขนาด φ  0.60 เมตร พร�อม
บ�อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
1.10x1.10 เมตร และรางวี 
คสล.(ฝ:Mงเดียว) ยาวรวม  
241 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  723,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 
 

กองช�าง 

 

 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

10 
 
 

ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ริม
ถนนเพชรเกษมจากหน�าร�าน
สิระชัยค�าไม�ถึงลาํราง
สาธารณะข�างอู�วงษ�             
ลือชัย 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

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) 

 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไข
ป:ญหาน้าํท�วมขัง
ในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน�  
30 ครัวเรือน 

กองช�าง 

11 ก�อสร�างท�อระบายน้ําจาก
ถนนเพชรเกษม-สุดเขต
เทศบาล (ซอยบ�าน            
ผู�ใหญ�เดช  ทับเณร) 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค�) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�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) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํา
และแก�ไขป:ญหา
น้ําท�วมขังในพื้นที่
เปNนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองช�าง 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

12 ก�อสร�างวางท�อถมดินกลบ
พร�อมก�อสร�างศาลา
อเนกประสงค�บริเวณข�าง
บ�านนายมานพ รักดี 
(ประชาคมชุมชนหนองกระ
จ�อยสร�างสรรค�) 

เพื่อใช�เปNนสถานที่ประชุม
และจัดกิจกรรมรวมกัน
ของชุมชน 

วางท�อระบายน้าํ ค.ส.ล.

ขนาด φ 1.0 เมตร จํานวน 
2 แถว พร�อมกลบหลังท�อ
และก�อสร�างศาลา
อเนกประสงค�ขนาดกว�าง 
8.0 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
( ตามแบบแปลนเทศบาล)   

-  550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ประชาชนมี
สถานที่ใช�
จัดกิจกรรม
ชุมชน
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
สถานที่จดั
ประชุมและจัด
กิจกรรมรวมกัน
ของชุมชน 

 

 

กองช�าง 

13 ก�อสร�างรางระบายน้าํ ซอย
เทศบาลกระจับ 13  
(ข�างบ�านป.าสําล)ี 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขัง  
ในพื้นที ่

ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. แบบ
รางยู ขนาดกว�าง 0.30 
เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก รวม
ยาวประมาณ 300 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  840,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

- เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 

กองช�าง 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

14 ก�อสร�างรางระบายน้าํซอย
เทศบาลกระจับ 15/1 
(ประชาคมชุมชนทุ�งน�อย
พัฒนา) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

ก�อสร�างรางระบายน้าํแบบ 
รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน 
0.30 x 0.30 เมตร ฝา
ตะแกรงเหล็กสองฝ:Mง ยาว
รวม  420 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 
 

-  1,068,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-เพื่อการระบาย
น้ําที่ดี และลด
ป:ญหา                      
น้ําท�วมขัง 
-ผู�รับประโยชน� 
19 ครัวเรือน 

กองช�าง 

 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

15 ก�อสร�างคันหินข�างคลองทาง
ลัดแต�ฮะหลี ( ประชาคม
ชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค�) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

ก�อสร�างคันหินเรียงยาแนว
ริมคลองขนาดกว�าง 1.50 
เมตร  ยาว 350 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า  525  
ตร.ม.  (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

-  950,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนได�รบั
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
-ผู�รับประโยชน�  
30 ครัวเรือน 

กองช�าง 

 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

16 ติดตั้งสปริงเกอร�ระบบฉีดน้ํา
หัวฝอยบริเวณเกาะกลาง
ถนนเพชรเกษมในเขต
เทศบาล 

เพื่อดูแลบํารุงรักษา                
เกาะกลางถนนทีป่รับปรุง
ภูมิทัศน�ให�มีความสวยงาม 

ติดตั้งสปริงเกอร�ระบบฉีดน้ํา
หัวฝอยระยะทาง ประมาณ 
2,500 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- เกาะกลาง
ถนนได�รับ
การดูแล 
บํารุงรักษา
มีความ
สวยงาม
มากขึ้น 

-เกาะกลางถนน
ที่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน�มีระบบรด
น้ําต�นไม�มีความ
สวยงาม 

กองช�าง 

17 ก�อสร�างอาคารเอนกประสงค�
บริเวณสวนสาธารณะบงึ
กระจับ 

เพื่อใช�เปNนสถานที่ประชุม
และจัดกิจกรรมรวมกัน
ของชุมชน 

ก�อสร�างอาคารสูง 1 ชัน้
ขนาด 20.00 x 30.00 เมตร
จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  4,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- ประชาชนมี
สถานที่ใช�
จัดกิจกรรม
ชุมชน
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
สถานที่จดั
ประชุมและจัด
กิจกรรมรวมกัน
ของชุมชน 

กองช�าง 

 

 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 วางท�อระบายน้าํริมถนนเพชร
เกษมฝ:Mงขวา  ( แผนชุมชน
เทศบาลพัฒนา) 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�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) 

จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

-การระบาย
เปNนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ
แก�ไขป:ญหาน้าํ
ท�วมขังในพื้นที ่
-ผู�รับประโยชน� 
จํานวน 54  
ครัวเรือน 

กองช�าง 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 
 
 

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร�อมรางระบายน้าํ
ซอยเทศบาลกระจับ 31  
(ซอย อ.สมบูรณ�) (แผน
ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนผู�สัญจร
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย�สินและแก�ไขป:ญหา
น้ําท�วมขังในพื้นที ่

ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.หนา  
0.15 เมตร พร�อมรางระบาย
น้ํารูปตัวยู กว�าง 0.30 เมตร 
ยาว 194  เมตร หรือพื้นที่
ไม�น�อยกว�า 580   ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

-  - 1,550,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนผู�สญัจร
ไปมามคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
-ผู�รับประโยชน� 5 
ครัวเรือน 

กองช�าง 

3 
 

ก�อสร�างท�อระบายน้ําจาก
หน�ารพ.สต.หนองอ�อ หมู� 13 
ลงสู�คลองไร�ใหม� (แผนชุมชน
หนองตะแคงก�าวหน�า) 
 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แก�ไขป:ญหาน้าํท�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) 

จํานวนพื้นที่
น้ําท�วมขัง
ลดลง 

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพและ
ลดป:ญหาน้ําท�วม
ขัง 
 

กองช�าง 

 
 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 ปรับปรุงทางเท�าในชุมชน 
- ตั้งแต�หน�าบ�านสมศรี                  
สิโนทกจนถึงหน�าบ�าน             
ผญ.ประยูร 
- ตั้งแต�หน�าบ�าน ผช.สมศักดิ์ 
จนถึงคลองดินบ�านนางสุภาพ 
เล�ห�บุญ จนถึงคลองซอย 
(แผนชุมชนเทศบาลพัฒนา) 

เพื่อให�ประชาชนได�รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก�อสร�างทางเดินเท�ามีพื้นที่
ไม�น�อยกว�า 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
*ต�องวางท�อระบายน้ําก�อน 

-  - 
 

4,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช�าง 

 

 
 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 ก�อสร�างทางคู�ขนานถนน
เพชรเกษม (สาย 4)                 
ฝ:Mง รพ.สต.หนองอ�อ  (แผน
ชุมชนหนองตะแคงก�าวหน�า) 

เพื่อให�ประชาชนผู�สัญจร
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย�สิน 

ก�อสร�างถนนผิวหินคลุกบดอัน
แน�นหนา 0.20 เมตร กว�าง 6.00 
เมตร  ระยะทางยาว 325 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า 
1,950  ตร.ม. โดยชั้นรองพื้นทาง
เปNนลูกรัง(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

-  - 
 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ร�อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนผู�
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย�สนิ 

กองช�าง 

 
 
 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา ก�อสร�าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  รางระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
 (บาท) 

 
 

 2560 
 (บาท) 

2561 
 (บาท) 

 

6 ก�อสร�างท�อระบายน้ําจาก
บริษัทมาสด�า ออกไป  
ต.สระกระเทียม จ.นครปฐม 

เพื่อเปNนการระบายน้ําและ
แข�ไขป:ญหาน้าํท�วมขังใน
พื้นที ่

วางท�อระบายน้าํ ค.ส.ล.

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

-  - 900,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
พื้นที่น้าํ
ท�วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
สามารถแก�ไข
ป:ญหาน้าํท�วมขัง
ในพื้นที ่

กองช�าง 

 
 
 
 
 
 

 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559 ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ.าสาธารณะและปรับปรุงซ�อมแซม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 ขยายไฟฟ.าสาธารณะซอย
เทศบาลกระจับ 4/4 (ซอย
บ�านผู�ช�วยสมบญุ โพธิ์ศรี) 
(ประชาคมหนองตะแคง
สร�างสรรค�) 

เพื่อให�มีแสงสว�างและเกิด
ความปลอดภัยแก�
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เปลี่ยนสายเมนพร�อมติดตั้ง
โคมไฟ จํานวน 20 โคม 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

กองช�าง 

2 ขยายเขตไฟฟ.าสาธารณะ
ซอยเทศบาลกระจับ 14 

เพื่อให�มีแสงสว�างและเกิด
ความปลอดภัยแก�
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เปลี่ยนสายเมนพร�อมติดตั้ง
โคมไฟ จํานวน 12 โคม 
ระยะทางประมาณ 470 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

กองช�าง 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ.าสาธารณะและปรับปรุงซ�อมแซม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 ขยายเขตไฟฟ.าสาธารณะ
ซอยข�างอู�วงศ�ลือชัย 

เพื่อให�มีแสงสว�างและเกิด
ความปลอดภัยแก�
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

ป:กเสาพาดสายติดตั้งโคมไฟ 
จํานวน 4 โคม ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

กองช�าง 

4 ปรับปรุงสายเมนพร�อมติดตั้ง
โคมไฟฟ.าส�องสว�างเพิ่มซอย
เทศบาลกระจับ 6 

เพื่อให�มีแสงสว�างและเกิด
ความปลอดภัยแก�
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เปลี่ยนสายเมนพร�อมติดตั้ง
โคมไฟ จํานวน 16  โคม 
ระยะทางประมาณ 750 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

กองช�าง 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ.าสาธารณะและปรับปรุงซ�อมแซม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 เปลี่ยนขนาดหม�อแปลง
บริเวณสวนสาธารณะบงึ
กระจับ 

เพื่อให�กระแสไฟฟ.า
เพียงพอต�อการให�บริการ
ประชาชน 

เปลี่ยนหม�อแปลงไฟฟ.าขนาด 

160 kva เปNนขนาด 500  

Kva บริเวณสวนสาธารณะบึง
กระจับ 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - หม�อแปลง
ไฟฟ.าสามารถ
รองรับการใช�
งานได�อย�าง
เหมาะสมมาก
ขึ้น 

กระแสไฟฟ.า
เพียงพอต�อการใช�
งานสวนสาธารณะ
บึงกระจับ 

กองช�าง 

6 ปรับปรุงสายเมนภายใน
บริเวณสวนสาธารณะบงึ
กระจับ 

เพื่อให�สามารถรองรับหม�อ
แปลงขนาด 500 kva และ
ใช�กระแสไฟฟ.าได�เพียงพอ 

เปลี่ยนสายเมนภายในพร�อมตู�
คอนโทล ขนาด 800 A 
บริเวณสวนสาธารณะบึง
กระจับ 
 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - สายเมนรองรับ
การใช�งานได�
อย�างเหมาะสม
มากขึ้น 

กระแสไฟฟ.า
เพียงพอต�อการใช�
งานสวนสาธารณะ
บึงกระจับ 

กองช�าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ.าสาธารณะและปรับปรุงซ�อมแซม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

7 ก�อสร�างเสาไฟฟ.าแบบเสาสูง 
(เสาไฮแมส�)  

เพื่อให�มีแสงสว�างและเกิด
ความปลอดภัยแก�
ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

ก�อสร�างเสาไฟฟ.าแบบเสาสูง 
จํานวน 2 ต�น 
- บริเวณโค�งหนองอ�อ 
- บริเวณหน�าป.อมหนองอ�อ 

1,600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

กองช�าง 

8 ขยายเขตไฟฟ.าศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระจับ 

เพื่อให� ศพด. มีแสงสว�าง
และเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�ในเวลา
กลาง 

ป:กเสา ติดตั้งหม�อแปลง
ไฟฟ.าพาดสายเมนพร�อม
ติดตั้งมิเตอร�ไฟฟ.า 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ศพด. มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน
เพิ่มมากขึ้น 

ทรัพย�สินทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
กองช�าง 

 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559 ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตน้ําประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 ขยายเขตประปาซอย
เทศบาลกระจับ 4/1.1  
(ซอยฟาร�มชื่นประไพตั้งแต�
หน�าบ�านนายมน ยืนยง ถึง
บ�านนายมานพ คนใหญ�) 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค�) 
 

เพื่อให�ประชาชนใน
ท�องถิ่นมีน้ําใช�ในการ
อุปโภคบริโภคอย�างทั่วถึง 

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

216,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - จํานวน
ครัวเรือน         
ที่มีน้ําไว�ใช�
อย�าง
เพียงพอ
สําหรับ
อุปโภค-
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมีน้าํ
ใช�อุปโภคบริโภค
อย�างเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

กองการ
ประปา 

 
 
 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตน้ําประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 ขยายเขตประปาซอย  
บ�านผู�ช�วยสมบญุ โพธิ์ศรี 
(แผนชุมชนหนองตะแคง
สร�างสรรค�) 

เพื่อให�ประชาชนใน
ท�องถิ่นมีน้ําใช�ในการ
อุปโภคบริโภคอย�างทั่วถึง 
 

วางท�อเมนประปา P.V.C. 
ชั้น 13.5  Ø 3 นิ้ว 
ระยะทาง 470 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 

203,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - จํานวนครั้งที่
มีน้ําสะอาด
ไว�ใช�อย�าง
เพียงพอ
สําหรับ
อุปโภค
บริโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภค
อย�างเพียงพอ
และทั่วถึง 
- ผู�รับประโยชน� 
2 ครัวเรือน 

กองการ
ประปา 

3 ขยายเขตประปาซอยข�าง           
อู�วงษ�ลือชัย 
 
 

เพื่อให�ประชาชนใน
ท�องถิ่นมีน้ําใช�ในการ
อุปโภคบริโภคอย�างทั่วถึง 
 

วางท�อเมนประปา P.V.C. 
ชั้น 13.5  Ø 3 นิ้ว 
ระยะทาง 300 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองการ
ประปา) 

130,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - จํานวนครั้งที่
มีน้ําสะอาด
ไว�ใช�อย�าง
เพียงพอ
สําหรับ
อุปโภค
บริโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้าํใช�
อุปโภคบริโภค
อย�างเพียงพอ
และทั่วถึง 
 

กองการ
ประปา 

 
 

ผ.01 



แผนยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 2 การส�งเสริมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิตเชิงสร�างสรรค� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
 1.3 แนวทางการพัฒนาขยายขยายเขตน้ําประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 จัดซื้อชุดจ�ายสารเคมี
อัตโนมัต ิ

เพื่อให�ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําสะอาดใช�ใน
การอุปโภค- บริโภค 

จัดซื้อชุดจ�ายสารเคมี
อัตโนมัติ จํานวน 3 ชุด 

180,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:60,000) 

 - - จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําสะอาดใช�
ในการ
อุปโภค-
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ํา
สะอาด ใช�ในการ
อุปโภค - บริโภค 

กองการ
ประปา 

5 โครงการปรับปรุงหอถัง
ประปา 
 
 
 

เพื่อให�บริเวณหอถัง
ประปาเกิดความสะอาด 
น�ามองสร�างความพึงพอใจ
และความสัมพันธ�ทีด่ี
ระหว�างประชาชนและ
เจ�าหน�าที ่

-ทําความสะอาดบริเวณ  
หอถังประปา   
-ทาสีหอถังประปา 
-ปรับปรุงเทปูนบริเวณ             
ใต�หอถังประปา 
จํานวน  8  แห�ง 

180,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:40,000) 

 - - จํานวนหอ
ถังประปาที่
ได�รับการ
ปรับปรุง 

บริเวณหอถังเกิด
ความสะอาดน�า
มองประชาชน
ได�รับความพึง
พอใจ 

กองการ
ประปา 

 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนาอาชีพให�แก�ประชาชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 ฝ`กอบรมอาชีพให�แก�
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ป( ระชาคมหนองตะแคง
สร�างสรรค�,หนองตะแคง
ก�าวหน�า) 
 

เพื่อส�งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาอาชีพ สร�างรายได�
แก�ประชาชนทัว่ไป 
ผู�สูงอายุ และผู�พิการ  
ตามความเหมาะสม 

จัดฝ`กอบรมเสริมสร�างอาชพี
ให�กับประชาชนในเขต
เทศบาล  
-ประชาชนทั่วไป 
(ปลูกไฮโดรโปรนิค (ผักไร�ดิน) 
และอาชีพอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 

-ผู�สูงอายุ  จํานวน 80 คน 
  
-ผู�พิการ  จํานวน 120 คน 
 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 
 
 
 
30,000 

(ป̂58:30,000) 
30,000 

(ป̂58:30,000) 

 200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 
 

30,000 
(เงินเทศบาล) 

30,000 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 
 

30,000 
(เงินเทศบาล) 

30,000 
(เงินเทศบาล) 

ร�อยละ
จํานวนของ
ผู�เข�ารับการ
อบรมมี
ความรู�
ความเข�าใจ
และรายได�
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนทั่วไป 
มีผู�สูงอายุ และ 
ผู�พิการ มีอาชีพ
และมีรายได�เพิ่ม 

สํานักปลดัฯ 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส�งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาอาชีพสร�างรายได�
แก�ประชาชน 

จัดฝ`กอบรมและศึกษาดูงาน
ให�กับประชาชนที่มีความ
สนใจในเขตเทศบาล จํานวน 
100 คน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมมี
ความรู�ใน
การ
ดํารงชีวิต
ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เพิ่มมากขึ้น 

ผู�เข�าร�วมอบรม
สามารถพึ่งพา
ตนเองได� 

สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 โครงการพัฒนากลุ�มสตรี
เทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อส�งเสริมกิจกรรมกลุ�ม
สตรีให�มีความเข�มแข็งเปNน
กําลังสาํคัญในการพัฒนา
ท�องถิ่น และมีรายได�เพิ่ม 

จัดฝ`กอบรมเสริมสร�างอาชพี
ให�กลุ�มสตรีในเขตเทศบาล 
จํานวน 120 คน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

กลุ�มสตรี
จํานวนไม�
น�อยกว�า
ร�อยละ 30 
มีอาชีพ
เลี้ยง
ครอบครัว
ได� 

กลุ�มสตรี มีความ
เข�มแข็งเปNนกําลัง
สําคัญในการ
พัฒนาท�องถิ่น 
และมีรายได�เพิ่ม 

สํานักปลดัฯ 

 

 
 
 
 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านเศรษฐกิจ 
2.3  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการท�องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 สนับสนนุการจัดงาน              
“งานของดีเมืองโอ�ง 2559” 
 

-เพื่อเปNนการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว และเผยแพร�
ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี
ให�เปNนที่แพร�หลายทั่ว
ประเทศ 

สนับสนนุงบประมาณ        
อําเภอบ�านโปeง ร�วมจัดงาน  
“งานของดีเมืองโอ�ง 2559” 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:15,000) 

 

 15,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

เบิกจ�ายเงิน
ตามที่อําเภอ
กําหนดตาม
ระยะเวลา 

 

-สนับสนนุ
งบประมาณ
อําเภอบ�านโปeง
ร�วมจัดงาน “งาน
ของดีเมืองโอ�ง 
2559” จํานวน  
15,000 บาท 

สํานักปลดัฯ 

2 ก�อสร�างหอนาฬิกา เพื่อเปNนสัญลักษณ�ของ
เมืองและส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว 

ก�อสร�างหอนาฬิกาบริเวณ
สามแยกกระจับ จํานวน 1 
แห�ง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

-  - 6,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

มีสัญลักษณ� 
ภูมิทัศน�ของ
เมืองน�ามอง
มากยิ่งขึ้น 

มีสัญลักษณ�ของ
เมืองและส�งเสริม
การท�องเที่ยว 

กองช�าง 

 

 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1  แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให�มีความพร�อมก�อนการเข�ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการประชุมผู�ปกครอง สร�างความเข�าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

4   ครั้ง/ป^ 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:20,000) 

 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�ปกครองมี
ความรู�ความ
เข�าใจให�
ความ
ร�วมมือกับ 
ศพด.             
มากขึ้น 

ผู�ปกครองมีความ
เข�าใจและให�
ความร�วมมือใน
การดําเนินงาน
ของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1  แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให�มีความพร�อมก�อนการเข�ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการจัดทัศนศึกษาเด็ก
นักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อให�เด็กนักเรียนศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลได�
เปgดโลกทัศน�แห�งการ
เรียนรู�นอกสถานที ่

1  ครั้ง 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:20,000) 

 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กนักเรยีน 
ศพด. ได�
เรียนรู�นอก
สถานที่มี
ความรู�
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรียนศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลได�เปgด
โลกทัศน�แห�งการ
เรียนรู�นอก
สถานที ่

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�สอดคล�องกับระบบการศึกษาของชาติ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการมอบประกาศนียบัตร
ให�กับเด็กนักเรียนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อให�เด็กนักเรียนศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษา 

จัดพิธีมอบ                     
ประกาศนียบัตรให�กับเด็ก
นักเรียนศูนย�พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระจับ 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:10,000) 

 10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

เด็กนักเรยีน 
ศพด. 

ตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของ
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรียนศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
กระจับตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ของการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3  แนวทางการพัฒนาการบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อพัฒนา เสริมสร�าง
ความรู�  และประสบการณ�
แก�บุคลากรทางการศึกษา 

จัดอบรมพัฒนาความรู�
ความสามารถให�แก�บุคลากร
กองการศึกษาและผู�ดูแล
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

บุคลาการ
ทาง
การศึกษา
ได�รับการ
พัฒนา
เสรมิสร�าง
ความรู�และ
ประสบการ
ณ�และการ
เปลี่ยน 
แปลงทาง
การศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได�รับการ
พัฒนาเสริมสร�าง
ความรู�และ
ประสบการณ�
และการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.4  การระดมทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 สนับสนนุ โครงการส�งเสริม
การเรียนการสอน ดนตรีไทย
และการเล�นเปNนวงดนตรี 

เพื่อส�งเสริมให�นักเรียนมี
ความรู� ทักษะ มีจิตสาํนัก
ในความเปNนไทย อนุรักษ�
ศิลปะทางดนตรีไทย 

สนับสนนุงบประมาณให�          
แก� โรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร 5) จํานวน 
97,000 บาท 

97,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - เทศบาล
สนับสนุน
งบประมาณ
โรงเรียนวัด
จันทาราม  

นักเรียนมีความรู� 
มีทักษะ                
จิตสํานักในการ
อนุรักษ�ศิลปะ
ทางด�านดนตรี
ไทย  

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนนุ โครงการจัดจ�าง  
ครูอัตราจ�างสอนดนตรีไทย 

เพื่อส�งเสริมให�มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีไทย อนุรักษ�ศิลปะ
ทางดนตรีไทยให�แก�
นักเรียน 

สนับสนนุงบประมาณให�          
แก� โรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร 5) จํานวน 
159,000 บาท 

159,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - เทศบาล
สนับสนุน
งบประมาณ 
โรงเรียนวัด
จันทาราม  

มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนดนตรีไทย 
อนุรักษ�ศิลปะ
ทางดนตรีไทย
ให�แก�นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.4  การระดมทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน� 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ (ริมบงึกระจับ) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน�ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กให�มีความ
สวยงาม เปNนระเบียบ
เรียบร�อย 

1. ก�อสร�างเสาธงชาติ/            
เสาธงอาเซียน  
2. ก�อสร�างที่จอดรถ 
3. จัดทําสนามหญ�า 
4. จัดทําศาลาที่พัก
ผู�ปกครอง 

600,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - ศพด.                    
มีความ
สวยงามเปNน
ระเบียบ
เรียบร�อย 

ศพด. ได�รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน� 
มีความสวยงาม 
เปNนระเบียบ
เรียบร�อย  

กอง
การศึกษา /

ช�าง 

4 โครงการติดตั้งมุ�งลวดเหล็ก 
ดัดศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลกระจับ               
(ริมบึงกระจับ) 

เพื่อป.องกันทรัพย�สินทาง
ราชการสูญหาย 

ติดตั้งมุ�งลวด เหล็กดัด 
ภายในอาคาร ศพด.ริมบึง
กระจับ 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - ศพด.มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 
 

ทรัพย�สินทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา /

ช�าง 

 
 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.5  แนวทางการพัฒนาการผลติและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการพัฒนาศูนย�การเรียน 
ICT  เทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อพัฒนาระบบศูนย� ICT  
เทศบาลตําบลกระจับให�มี
ความทันสมัยตลอดเวลา 

ปรับปรุงระบบศูนย� ICT 
เทศบาลตําบลกระจับ ให�มี
ความทันสมัยตลอดเวลา  
จํานวน  1  ครั้ง 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ศูนย�  ICT 
เทศบาล
ตําบลกระจับ 
ได�รับการ
ปรับปรุงมี
ความทันสมัย   

ศูนย� ICT  
เทศบาลตําบล
กระจับ มีความ
ทันสมัย
ตลอดเวลา 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิป:ญญาท�องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อเชิดชูให�ประชาชน
ตระหนักถึงบทบาทและ
ความสําคัญของ อปท.          
ในรูปแบบเทศบาล 

จัดกิจกรรมในวันที่  24 
เมษายน ของทุกป ̂เช�น 
ทําบุญตักบาตร, จัดบอร�ด    
แสดงผลงาน, จัดให�มี
วิทยากรบรรยายให�ความรู�
แก�พนักงานให�สังกัด และ
ประชาคมผู�เข�าร�วมกิจกรรม
จํานวน 120 คน เปNนต�น 
 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:10,000) 

 10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
อบรมไม�น�อย
กว�าจํานวน 
80 คน 

ประชาชน
ตระหนักถึง
บทบาท และ
ความสําคัญของ 
อปท. ในรูปแบบ
เทศบาล 

สํานักปลดั 

2 โครงการงานประเพณี 
แห�เทียนพรรษา 

เพื่อส�งเสริมวันสําคัญทาง
ศาสนาให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมอนุรักษ�สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

จัดขบวนรถตกแต�งประดับ
ผ�า เพื่อนําไปถวาย ณ วัดจัน
ทาราม 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:60,000) 

 60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวนผู�ร�วม
กิจกรรมเห็น
ความสําคัญ
ทางศาสนา
มากขึ้น 
 

ประชาชนร�วม
อนุรักษ�และเห็น
ความสําคัญทาง
ศาสนามากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิป:ญญาท�องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ�าพระบรมราชนิีนาถ   
(12 สิงหามหาราชนิ)ี 

เพื่อส�งเสริมและสร�าง
จิตสํานึกให�ประชาชน
ทั่วไปได�แสดงความ
จงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย� 

-จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณ�
เพื่อรณรงค�และถวายเปNนพระ
ราชกุศลแด�องค�สมเด็จพระ
นางเจ�าสิริกิติ์และคัดเลือกแม� 
ดีเด�น 
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรมอย�างน�อย 
500 คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:300,000) 

 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนที่
แสดงตน ใน
ความ
จงรักภักดี             
ต�อสถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย�                 

ประชาชนมี
โอกาสแสดงตน
ในความ
จงรักภักดี             
ต�อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�                 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวฯ   
(5 ธันวามหาราช) 

เพื่อส�งเสริมและสร�าง
จิตสํานึกให�ประชาชน
ทั่วไปได�แสดงความ
จงรักภักดีต�อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย� 

-จัดเวทีพระบรม
สาทิสลักษณ� เพื่อรณรงค�
และถวายเปNนพระราชกุศล
แด�พระบาท สมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัวฯ 
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรมอย�างน�อย 
500 คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:300,000) 

 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนที่
แสดงตน ใน
ความ
จงรักภักดี            
ต�อสถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย�                 

ประชาชนมีโอกาส
แสดงตนในความ
จงรักภักดี ต�อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย� 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิป:ญญาท�องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 โครงการงานประเพณี
สงกรานต� 

เพื่อส�งเสริมอนุรักษ�สืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

-จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต�  ณ วัดจันทาราม 
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรมอย�างน�อย 
500 คน 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:200,000) 

 200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนมี
ส�วนร�วมใน
การอนุรักษ�
สืบสาน
ประเพณีอัน
ดีงาม 

ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการ
อนุรักษ�สืบสาน
ประเพณีอันดี
งาม 

กอง
การศึกษา 

6 
 

โครงการงานวันลอยกระทง เพื่อส�งเสริมอนุรักษ�สืบ
สานวัฒนธรรมไทย 
 
 

-จัดงานลอยกระทง                  
ณ  ริมบริเวณบึงกระจับ 
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรมอย�างน�อย 
500 คน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนมี
ส�วนร�วมใน
การอนุรักษ�
สืบสาน
ประเพณีอัน
ดีงาม 

ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการ
อนุรักษ�สืบสาน
ประเพณีอันดี
งาม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิป:ญญาท�องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

7 โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร�อน 

เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�
ใช�เวลาว�างช�วงปgดภาค
เรียนศึกษาหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
 

-จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร�อน 
-บรรพชาสามเณร จํานวน 
50 รูป 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวนเด็ก
และเยาวชน
ได�ศึกษา
หลักธรรม
ทางพุทธ
ศาสนาเพิ่ม
มากขึ้น 

เด็กและเยาวชน
ได�ใช�เวลาว�างช�วง
ปgดภาคเรียน
ศึกษาหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการธรรมะนําทาง เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน
ได�รับฟ:งหลักธรรมทาง
ศาสนา และนําไป
ประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

-พระสงฆ�แสดงธรรมให�
ประชาชนได�รับฟ:ง ปล̂ะ 
ประมาณ 3  ครั้ง 
-ประชาชน 120 คน 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:90,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ประชาชน
ได�รับฟ:งและ
ได�ศึกษา
หลักธรรม
ทางพุทธ
ศาสนาเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได�รับ
ฟ:งหลักธรรม 
ทางศาสนา  และ
นําไปประยุกต�ใช�
ในชีวิตประจําวัน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิป:ญญาท�องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

9 โครงการสร�างงานจากภูมิ
ป:ญญาท�องถิ่น 

เพื่อส�งเสริมให�บุคคลใน
ชุมชนที่มีภูมิความรู�ได�
ถ�ายทอดความรู�จาก
ประสบการณ�ตรงแก�
เยาวชนและนาํสนิค�าจาก
การฝ`กปฏิบัติ จํานวน   
150  ชิ้น ออกจําหน�าย
เปNนสินค�า  OTOP  พิเศษ 

อบรมและฝ`กปฏิบตัิการ
จัดทําโดโคพาส ให�แก�
เยาวชน จํานวน  60  คน  

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
เยาวชนที่
ได�รับความรู�
จากภูมิ
ป:ญญา
ท�องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น 

เยาวชนได�รับ
ความรู�จากภูมิ
ป:ญญาท�องถิ่น 
นําไปประกอบ
อาชีพ สร�าง
รายได� 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการสนบัสนนุการ
แข�งขันกีฬาภายในและนอก
เขตเทศบาล 
 

ส�งเสริมให�ประชาชนใน
เขตเทศบาล ใช�เวลาว�างใน
การออกกําลังกาย 

สนับสนนุการแข�งขันกีฬา
ต�างๆ ภายในและนอกเขต
เทศบาล 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:150,000) 

 150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนที่
ได�ออกกําลัง
กายเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลใช�เวลา
ว�างออกกําลัง
กาย ส�งผลให�มี
สุขภาพร�างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนนุกีฬาเทศบาล
สัมพันธ� 

ส�งเสริมให�เกิด
สัมพันธไมตรีที่ดีระหว�าง
เทศบาล 

สนับสนนุการจัดการแข�งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ�ให�แก�
เทศบาลซึ่งเปNนเจ�าภาพ
จัดการแข�งขัน   

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป^58:5,000) 

 5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

เกิดสมัพันธ          
ไมตรีที่ดี
ระหว�าง
เทศบาลเพิ่ม
มากขึ้น 

สนับสนนุการ
จัดการแข�งขัน
กีฬาเทศบาล
สัมพันธ�ให�แก�
เทศบาล         
ซึ่งเปNนเจ�าภาพ
จัดการแข�งขัน   

กอง
การศึกษา 

 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 สนับสนนุอุปกรณ�กีฬา
สําหรับชุมชน   

ส�งเสริมให�เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล ใช�เวลาว�าง
ในการเล�นกีฬาและออก
กําลังกาย 
 

สนับสนนุอุปกรณ�กีฬา
จํานวน  12  ชุมชน 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:90,000) 

 90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวนเด็ก 
และ
เยาวชนมี
การออก
กําลังกาย 
เล�นกีฬา
เพิ่มมากขึ้น 

เด็ก และเยาวชน
มีการออกกําลัง
กาย เล�นกีฬา
และห�างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 โครงการวันเด็กแห�งชาติ เพื่อส�งเสริมให�เด็กและ
เยาวชนของชาติได�ร�วม
กิจกรรมในการพัฒนา
อารมณ� สังคมและ
สติป:ญญา 

จัดกิจกรรมวันเด็ก  เด็กและ
เยาวชนเข�าร�วมกิจกรรม
อย�างน�อย จํานวน  
1,000 คน 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:150,000) 

 150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวนเด็ก
และเยาวชน         
มีการพัฒนา
อารมณ� 
สังคมและ
สติป:ญญา
เพิ่มมากขึ้น 

เด็กและเยาวชน
ของชาติได�ร�วม
กิจกรรมในการ
พัฒนาอารมณ� 
สังคม  และ
สติป:ญญา 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอบรม
ภาษาต�างประเทศแก�เด็ก
เยาวชนและประชาชนเพื่อ
เตรียมตัวเข�าสู�อาเซียน 

เพื่อให�เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได�เรียนรู�
ภาษาต�างประเทศอย�าง
ถูกต�อง 
 

จัดอบรม จํานวน 10  ครั้ง 
ครั้งละ 10 วัน 
-เด็ก เยาวชนและประชาชน 
จํานวน 100 คน 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:200,000) 

 200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน          
เด็กและ
เยาวชนที่ 
พูดสื่อสาร
ภาษาต�าง 
ประเทศได� 
 

เด็กและเยาวชน
ได�เรียนรู�ภาษา
ต�าง                
ประเทศอย�าง
ถูกต�อง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

6 โครงการจ�างนักเรียน 
นักศึกษา ทํางานในช�วงปgด
ภาคเรียน 

เพื่อให�เด็กนักเรียน 
นักศึกษา ได�ใช�เวลาว�าง
ช�วงปgดภาคเรียนให�เปNน
ประโยชน� 
 

จ�างนักเรียน นักศึกษา 
ทํางานช�วงปgดภาคเรียน 
จํานวน 60 คน 
 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:150,000) 

 150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวนเด็ก
และ
เยาวชน             
ได�ทํางาน
ระหว�างปgด
ภาคเรียน 

นักเรียน 
นักศึกษา ได�ใช�
เวลาว�างช�วงปgด
ภาคเรียนให�เปNน
ประโยชน� 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการส�งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อเปgดโลกทัศน�การ
เรียนรู�ให�เด็กและเยาวชน
ได�พัฒนาความคิด เปNน
กําลังสาํคัญในการพัฒนา
ท�องถิ่นในอนาคต 

จัดทัศนศึกษาและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู�ให�เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล         
ตําบลกระจับ   

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:70,000) 

 150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวนเด็ก
และ
เยาวชน 
สามารถ
เปNนแกนนาํ
ในการริเริ่ม
พัฒนางาน
ในชุมชน 

เด็กและเยาวชน
ได�พัฒนาการ
เรียนรู� ความคิด 
และเปNนแกนนํา
ในการพัฒนา
ท�องถิ่นใน
อนาคต 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

8 โครงการต�นกล�า
ประชาธิปไตย 
 

เพื่อให�เด็กและเยาวชน          
ได�เรียนรู�ระบอบ
ประชาธิปไตย เปNนกําลัง
สําคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

เด็กและเยาวชน               
จํานวน 100 คน 

80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

(58:50,000) 

 80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวน         
เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู�
ระบอบ
ประชาธิป 
ไตยมากขึ้น 

จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เรียนรู�
ระบอบ
ประชาธิปไตย  

กอง
การศึกษา 

9 โครงการเยาวชนรู�ภัย
ห�างไกลยาเสพติด 

เพื่อให�เยาวชนได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษของยาเสพติด 
เกิดสํานึกในบทบาทหน�าที่
ของตนเองมากขึ้น 

-จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลชุมชนละ 5 คน 
รวม 60 คน  
- ก�อตั้งกลุ�มเยาวชนต�อต�าน
ยาเสพติดในชุมชนพร�อม
จัดทําทะเบียนรายชื่อ 
- จัดศึกษาดูงาน 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

(58:70,000) 

 70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวน
เยาวชนรู�ถึง 
โทษของยา
เสพติด เกิด
ความสํานึก
ในบทบาท
หน�าที่ของ
ตนเองมาก
ขึ้น 

เยาวชนได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับ
ยาเสพติดและ
โทษของยาเสพ
ติดเกิดความ
สํานึกในบทบาท
หน�าที่ของตนเอง
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

10 ปรับปรุงสนามกีฬาหัวโปeง 
(บ�อขยะเก�า) 

เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน
ใช�เวลาว�างในการออก
กําลังกาย สุขภาพร�างกาย
แข็งแรง 
 

-ปรับปรุงสถานที่ให�ใช�เปNน
สนามกีฬาชุมชน                
จํานวน 1 แห�ง 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(58:100,000) 

 - - มีสนาม
กีฬาชุมชน
ประชาชน
ใช�เวลาว�าง
ในการออก
กําลังกาย
เพิ่มมากขึ้น 

มีสนามกีฬา
ชุมชน ประชาชน
ใช�เวลาว�างใน
การออกกําลัง
กาย สุขภาพ
ร�างกายแข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา/
กองช�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

11 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�ง สาํหรับศูนย�พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 

เพื่อส�งเสริมให�เด็กนักเรียน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เรียนรู�การเล�น การอยู�
ร�วมกัน มีการออกกําลัง
กายอย�างสม่ําเสมอ และมี
การพัฒนาทักษะทางด�าน
ร�ายกายส�งผลให�มีสุขภาพ
ร�างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�งเพิ่มสาํหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระจับ จํานวน  
2 แห�ง 
 

 400,000.- 
(เงินเทศบาล) 
 

 - - เด็ก
นักเรียน
ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กฯ ได�
เรียนรู�การเล�น
การอยู�ร�วมกันมี
การออกกําลัง
กายอย�าง
สม่ําเสมอ และมี
การพัฒนาทักษะ
ทางด�านร�างกาย
ให�มีสุขภาพ
ร�างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.7  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานนัทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

12 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�ง  

เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน
ในเขตเทศบาล ใช�เวลาว�าง
ในการออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�ง (ผู�ใหญ�ลิต , อสม.
สําลี , บ�านดาบชล) 
 

 800,000.- 
(เงินเทศบาล) 
 

 - - จํานวน
ประชาชนที่
ใช�เวลาว�าง
ในการออก
กําลังกาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลใช�เวลา
ว�างในการออก
กําลังกาย 
สุขภาพร�างกาย
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการรณรงค�ป.องกันโรค
เอดส� 

เพื่อจัดบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิง
รับให�ครอบคลุมทั้งด�าน
ส�งเสริมสุขภาพป.องกัน
และควบคุมโรคเอดส� 

ชุมชน  12  ชุมชน 
 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:36,000) 

 36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

36,000.- 
(เงินเทศบาล) 

-อัตราการ
การติดเชื้อ
รายใหม�
ลดลง 

ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การป.องกันผู�ติด
เชื้อรายใหม�ของ
โรคเอดส� 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการกระจับปลอดพิษ
สุนัขบ�า 
 
 

เพื่อป.องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ�าในเขต
เทศบาล 

-รณรงค�การฉีดวัคซีน
ป.องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ�า จํานวน 1 ครั้ง 
-ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว จรจัด
จํานวน 200  ตัว 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:40,000) 

 40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
สุนัข/แมว
ได�รับการฉีด
วัคซีน  

- สุนัข/แมวจรจัด
ได�รับการฉีดวัคซีน 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 
90  
-ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การดูแลสัตว�
ควบคุมของตนเอง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 โครงการคุมกําเนิดสุนัขและ
แมวเคลื่อนที่ 

เพื่อควบคุมอัตราการเกิด
ของสุนัขและแมว 

ร�วมกับปศุสัตว�อําเภอ
ให�บริการเคลื่อนที่                
ทําหมันสนุัขและแมว 
จํานวน  12  ชุมชน 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:40,000) 

 40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อัตราการ
เกิดของสุนัข
และแมวลด
น�อยลง 

สามารถควบคุม
อัตราการเกิด
ของสุนัขและแมว
ได�ร�อยละ  20 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการป.องกันและควบคุม
ไข�เลือดออก 

เพื่อให�ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการป.องกันโรค
ไข�เลือดออก  

-อัตราปeวยไม�เกิน 
50 : 100,000   
-ชุมชน  12  ชุมชน 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

อัตราปeวย
ด�วยโรค
ไข�เลือดออก
ลดน�อยลง   
 

-ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การป.องกันโรค
ไข�เลือดออก 
-บ�านปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 
-ชุมชนนําร�อง
ปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 โครงการส�งเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อจัดบริการสาธารณสุขขั้น 
พื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�
ครอบคลมุทั้งด�านส�งเสริม
สุขภาพป.องกันและควบคุม
โรคตดิต�อฯ 

สนับสนนุงบประมาณผู�นํา
เต�นแอโรบิค  จํานวน   
1  ชมรม 
 

45,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:45,000) 

 45,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

45,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวน
ประชาชน
ออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น 

-ชมรมแอโรบิค     
1 ชมรม ได�รับ
การสนับสนนุ
งบประมาณผู�นํา
เต�น 
-มีผู�เข�าร�วม
กิจกรรมไม�น�อย
กว�า  200 คน 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการสานสัมพันธ�กีฬา 
อสม. ในเขตเทศบาล 
 
 

เพื่อให�อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจํา
หมู�บ�าน (อสม.) ได�มีการ
ร�วมสานสัมพันธ�ความ
สามัคคีมีกิจกรรมร�วมกัน   

อสม.  จํานวน 110 คน 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

อสม.            
มีความ
สามัคคี 
เพิ่มมากขึ้น 

อสม.มีกิจกรรม
ร�วมกัน เกิดความ
สมานสามัคคี 

กอง
สาธารณสุข 

 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

7 โครงการอบรม อสม. และ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อเสริมสร�างและ
สนับสนนุให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการจัดบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ 

อบรม อสม. และศึกษา              
ดูงาน  จํานวน  110 คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:300,000) 

 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวน            
อสม.มีความรู� 
ความเข�าใจ
ในการ
จัดบริการ
สาธารณสุข 

อสม. เกิดการ
พัฒนา ความรู� 
ความเข�าใจ 
ประสบการณ�ใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ�าน (อสม.) 

เพื่อให�อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 
(อสม.) ได�มีการพบปะ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ประชุมเดือนละ  1  ครั้ง 
- การพัฒนาสื่อ 
- ยกระดับมาตรฐาน อสม. 

42,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:36,000) 

 42,000.- 
(เงินเทศบาล) 

42,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน          
อสม.มีการ
พบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
มีความรู�
ความเข�าใจ
เพิ่มมากขึ้น 

อสม. มีการ
ประชุม ปรึกษา 
หารือ ได�แสดง
ความคิดเห็น
ร�วมกันการ
ดําเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

9 โครงการเพิ่มศักยภาพ
กรรมการชมรมผู�สูงอายุ 

เพื่อให�ผู�สูงอายุได�มีการ
พบปะพูดคุย มีวิธีการ
ปฏิบัติงานให�เปNนรูปธรรม 

ประชุม 2 เดือน ต�อครั้ง 18,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:18,000) 

 18,000.- 
(เงินเทศบาล) 

18,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ชมรม
ผู�สูงอายุมี
การพบปะ
พูดคุย มีการ
ปฏิบัติงาน
เปNนรูปธรรม
มากขึ้น 

คณะกรรมการ
ชมรมผู�สูงอายุมี
การประชุม 
ปรึกษา แสดง
ความคิดเห็นใน
แนวทางเดียวกัน 

กอง
สาธารณสุข 

10 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนผู�สงูอายุ                เพื่อให�เพิ่มพูนความรู�              
ทํากิจกรรมร�วมกัน การ
แลกเปลี่ยน  
ประสบการณ� มีความ
พัฒนา ความคิดทีไ่ด�จาก
ประสบการณ�นาํมา
ประยุกต�ใช�ใน 
ชีวิตประจําวัน 

อบรมให�ความรู�และศึกษา 
ดูงานสมาชิกชมรมผู�สงูอายุ 
จํานวน 800 คน 

400,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:400,000) 

 400,000.- 
(เงินเทศบาล) 

400,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ผู�สูงอายุ
ร�วมกันทํา
กิจกรรม 
พัฒนา  

สมาชิกชมรม
ผู�สูงอายุมีความรู�
ทํากิจกรรมร�วมกัน
มีความพัฒนา 
ความคิดที่ได�จาก
ประสบการณ�
นํามาประยุกต�ใช�
ในชีวิตประจําวัน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

11 โครงการอุดหนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด�าน
สาธารณสุขของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ให�สามารถดูแล
สุขภาพเบื้องต�นของ
ประชาชนอย�างทั่วถึง 

-สนับสนนุงบประมาณ 
อสม.ชุมชน ชุมชนละ  
7,500 บาท  จํานวน  12  
ชุมชน 
 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:180,000) 

 90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

90,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวน
ประชาชน
ทุกชุมชน
ได�รับการ
ดูแล
สุขภาพ
เบื้องต�น
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนทุก
ชุมชนได�รับการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต�นอย�าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

12 โครงการจัดตั้งศูนย�แพทย�                    
แผนไทย 

เพื่อจัดให�มีสถานที่
ดําเนินงานและบริการ
แพทย�แผนไทยในระบบ
บริการสาธารณสุข 
 

สถานที่ดาํเนนิการแพทย�
แผนไทย พร�อมอุปกรณ� 
จํานวน  1  แห�ง   

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

เทศบาลมี
ศูนย�แพทย�                    
แผนไทย 

มีสถานที่
ดําเนินงาน             
และบริการด�าน
การแพทย�แผน
ไทย 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.8  แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให�ครอบคลุมทั้งด�านส�งเสริมสุขภาพฯ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

13 โครงการป.องกันการตั้งครรภ�
ไม�พร�อมในวัยรุ�น 

เพื่อส�งเสริมให�เกิดความรู� 
ความเข�าใจเกี่ยวกับสุข
ภาวะทางเพศในกลุ�มวัยรุ�น 

1. ส�งเสริมให�ความรู�ความ
เข�าใจด�านเพศศึกษา 
2. จัดตั้งศูนย�พึ่งได� จํานวน  
1 ศูนย� 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:60,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

วัยรุ�นมี
ความรู� 
เกี่ยวกับ
เพศศึกษา 
และการ
ปฏิบัติตนใน
สังคมเพิ่ม
มากขึ้น 

กลุ�มวัยรุ�นมี
ความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
เพศศึกษา และ
การปฏิบัติตนใน
สังคม 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.9  แนวทางการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพให�ประชาชนเข�าถึงบริการของรัฐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อสร�างหลักประกัน
สุขภาพให�กับประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลกระจับ  

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

180,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:180,000) 

 190,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

190,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ได�รับหลัก
ประ กัน 
การดูแล
เกี่ยวกับ
การส�งเสริม
สุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได�รับ
หลักประกัน การ
ดูแลเกี่ยวกับการ
ส�งเสริมสุขภาพ 
การฟnoนฟูสุขภาพ 
การรักษาสุขภาพ
และการป.องกัน
โรคอย�าง
ครอบคลุม 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 

 

 
 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.10  แนวทางการพัฒนาสนับสนุน  ผู�สูงอายุ พิการ เอดส� และสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการบ�านท�องถิ่นไทยเทิด
ไท�องค�ราชนั  

เพื่อซ�อมแซมที่อยู�อาศัยให�
ประชาชนผู�ด�อยโอกาส  
ผู�ยากไร�และผู�ยากจน เพื่อ
ถวายเปNนพระราชกุศลแด�
พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัวฯ 

ซ�อมแซมที่อยู�อาศัยให�กับ
ประชาชน ผู�ด�อยโอกาสผู�
ยากไร�และผู�ยากจน ในเขต
เทศบาล 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:300,000) 

 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�ด�อย 
โอกาส  
ผู�ยากไร� 
และผู�
ยากจน
ได�รับการ
ซ�อมแซมที่
อยู�อาศัย  
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชน 
ผู�ด�อยโอกาส   
ผู�ยากไร�และผู�
ยากจน ได�รับ
การซ�อมแซมที่
อยู�อาศัยให�มี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น เพื่อถวาย
เปNนพระราชกุศล
แด�พระบาท 
สมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัวฯ 

สํานักปลัด/ 
พัฒนา
ชุมชน 

 

 
 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการส�งเสริมและรักษาสภาพแวดล�อมที่ด ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการคลองสวยน้าํใส 
 

เพื่อปรับปรุง ดูแล รักษา 
ฟnoนฟู คูคลอง ให�สามารถ
นําน้าํกลบัมาใช�ใหม�ให�เกิด
ประโยชน�ได� 
 

7 คลอง 100,000 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 - - คูคลองใน
เขตเทศบาล
มีสภาพน้ําดี
ขึ้น 

คูคลองในเขต
เทศบาล ได�รับ
การปรับปรุง มี
สภาพน้าํดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการดูดโคลนเลนสิง่
ปฏิกูลและฉีดล�างทาํความ
สะอาดท�อระบายน้ํา 

เพื่อให�ท�อระบายน้าํ
สะอาดและการระบายน้าํ
มีประสิทธิภาพลดป:ญหา
แหล�งเพาะพันธุ�ยุงและเชื้อ
โรค 

ดูดโคลนเลน สิ่งปฏิกูลและ
ฉีดล�างทาํความสะอาดท�อ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล 
 
 

1,000,000 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:1,200,000) 

 - - การระบายน้ํา
มีประสิทธ ิ
ภาพ 
มากขึ้น และ
ลดป:ญหา
แหล�งเพาะ
พันธ�ยุง 

ท�อระบายน้ําสะอาด
และการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ ลด
ป:ญหาแหล�ง
เพาะพันธุ�ยุงและเชื้อ
โรค 

กอง
สาธารณสุข 

 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการถนนสวย  
ซอยสะอาด 
(ประชาคมชุมชนหนอง
ตะแคงก�าวหน�า) 

เพื่อปรับปรับปรุง ดูแล 
ถนน ซอย ให�เกิดความ
สะอาด ปลอดภัย สวยงาม 
 

ถนนสวย จํานวน 2 สาย 
ซอยสะอาด จํานวน 3 ซอย 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:20,000) 

 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

มีถนนสวย
ซอยสะอาด
เพิ่มมากขึ้น 

มีถนนสวย ซอย
สะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการอบรมและศึกษา
ศึกษาดูงานจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน 3R  
(ประชาคมชุมชนหนอง
ตะแคงก�าวหน�า) 
 

-เพื่อให�ประชาชนรู�จักการ
คัดแยกขยะเพื่อลด
ประมาณขยะและลด
ค�าใช�จ�ายในการกําจัดขยะ 
 

จํานวน  12  ชุมชน 
 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ปริมาณ
ขยะและ
ค�าใช�จ�ายใน
การกําจัด
ขยะลด
น�อยลง 

-ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การคัดแยกขยะ 
-ลดประมาณขยะ
และลดค�าใช�จ�าย
ในการกําจัดขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อให�มีถังขยะเพียงพอต�อ
การดําเนินงานการคัดแยก
ขยะภายในเขตเทศบาล 
 

จํานวน  12  ชุมชน 
 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

250,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

มีที่รองรับ
ขยะ
เพียงพอ 

มีที่รองรับขยะ
เพียงพอภายใน
เขตเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.3 แนวทางการพัฒนาการลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการป.องกันและแก�ไข
ป:ญหามลพิษโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 

เพื่อป.องกัน แก�ไข ควบคุม 
ป:ญหามลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขต
เทศบาล 

ตรวจแนะนาํ สถาน
ประกอบการ การเลี้ยงสัตว� 
และอื่น ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:10,000) 

 10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ป:ญหา
มลพิษใน
โรงงาน
อุตสาหกรร
มลดน�อยลง 

สถาน
ประกอบการใน
เขตเทศบาล
ได�รับการตรวจ
แนะนาํ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการจัดทําน้ําหมัก
ชีวภาพ (EM) 
 

เพื่อปรับปรุงและบําบัดน้าํ
เสียในครัวเรือน คูคลอง
สาธารณะในเขตเทศบาล 

ชุมชน  12  ชุมชน 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

การบําบดั
น้ําเสียมี
ประสิทธิ 
ภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

-สามารถนาํไป
ปรับปรุง บําบัด
น้ําเสียใน
ครัวเรือน   
คูคลองสาธารณะ 
-น้ํามีคุณภาพที่ดี
ขึ้น สามารถใช�
อุปโภค บริโภค
ได� 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

ผ.01 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.4 แนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการหน�าบ�านน�ามอง   
 

-เพื่อให�บ�านเรือนในเขต
เทศบาลมีความเปNน
ระเบียบ สะอาด สวยงาม 
ประทับใจแก�ผู�สัญจรไปมา  
ลดพาหะนําโรค เช�น หนู 
แมลงสาป ฯลฯ 

-จัดประกวดหน�าบ�าน              
น�ามอง ใน จํานวน              
12  ชุมชน 
 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:20,000) 

 20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

บ�านเรือน
ประชาชนมี
ความ
สวยงาม
เปNน
ระเบียบ
เพิ่มมากขึ้น 

หน�าบ�านของ
ประชาชนเกิดความ
สวยงาม มีการ 
พัฒนาเปNนระเบียบ
เรียบร�อย 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 

 
 
 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.4 แนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการชุมชนสะอาด เพื่อให�บ�านเรือนในเขต
เทศบาลมีความเปNน
ระเบียบเรียบร�อย สะอาด 
สวยงาม ลดแหล�ง
เพาะพันธุ� พาหะนาํโรค 

จัดประกวดชุมชนสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย ฯลฯ 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ชุมชน
สะอาด 
สวยงาม 
ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 

ชุมชนในเขน
เทศบาลมคีวาม
สะอาด สวยงาม 
ไม�เปNนแหล�ง
เพาะพันธุ�ของโรค 

กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการจัดทําบ�อแกsส
ชีวภาพจากเศษอาหารและ
มูลสัตว� 

เพื่อส�งเสริมและสนบัสนุน
ให�ประชาชนใช�ประโยชน�
จากมูลสัตว�ผลิตเปNนแกsส
ชีวภาพไว�ใช�ในครัวเรือน 

จัดทําบ�อแกsสชีวภาพ 
จํานวน 4 บ�อ 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ประชาชนใช�
ประโยชน�
จากเศษ
อาหาร          
มูลสตัว�เพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ใช�ประโยชน�จาก
เศษอาหารและมลู
สัตว�ผลิตเปNนแกsส
ชีวภาพไว�ใช�ใน
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.5 แนวทางการพัฒนาการควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการตลาดนัดปลอดสาร
ปนเปnoอน 

เพื่อให�ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความมั่นใจและ
มีทางเลือกในการบริโภค
อาหารที่สะอาด ถูกหลัก
อนามัยผ�านเกณฑ�
มาตรฐานท�องถิ่น 

ตลาดนัด  3  แห�ง 
 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:10,000) 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

มีตลาดนัด
ปลอดสาร
ปนเปnoอน
เพิ่มมากขึ้น 

ตลาดนัดในเขต
เทศบาล ปลอด
สารปนเปnoอน 
สะอาด ถูหลัก
อนามัย ผ�าน
เกณฑ�มาตรฐาน
ท�องถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 

 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ�และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปNนเมืองน�าอยู� 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม 
4.5 แนวทางการพัฒนาการควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการอบรม
ผู�ประกอบการร�านจําหน�าย
อาหาร 

เพื่อให�ผู�ประกอบการร�าน
จําหน�ายอาหารมีความ
สะอาด ปลอดภัย และได�
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร (GRCT) 

1.ประชุมให�ความรู� จํานวน 
1 ครั้ง 
2.ตรวจ แนะนํา ร�านจําหน�าย
อาหารให�ได�มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 
(GFCT) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ผู�ประกอบ
การ
ร�านอาหาร
จําหน�าย
อาหารมี
ความ
ปลอดภัย
และได�
มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

ผู�ประกอบการร�าน
จําหน�ายอาหารมี
ความสะอาด
ปลอดภัยและได�
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 
(GFCT) 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2559  ถึง  2561 ) 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.1  แนวทางการพัฒนาสร�างจิตสํานึกการมีส�วนร�วมในการอยู�ร�วมกันแบบเอื้ออาทร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อสร�างจิตสํานึกการมี
ส�วนร�วมในการอยู�ร�วมกัน
ในสังคมแบบเอื้ออาทร 

เทศบาลเคลื่อนที่ให�บริการ
ประชาชน 12 ชุมชน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(58:100,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
โครงการ
อย�างน�อย 
60 คน 

ประชาชนมี 
ความใกล�ชิดกับ
เทศบาลและมี
ส�วนร�วมในการ
แก�ป:ญหา 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 

ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนนุให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข�อมูลพื้นฐานครัวเรือนใน
เขตชุมชน 

เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน
ทุกชุมชนมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนชุมชน และวาง
แผนพัฒนาตนเองได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการสํารวจและ
จัดเก็บข�อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนในทุกชุมชน 
จํานวน 3,120 ครัวเรือน 
(ตามหนังสือสํานักงาน
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 
ที่ รบ 0023.3/ว 538  
ลว 30 พ.ค.2557) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

การจัดเก็บ
ข�อมูลมี
ผลสัมฤทธิ์
ไม�น�อยกว�า 
50% 

ชุมชนในเขต
เทศบาลมีส�วน
ร�วมในการ
วางแผน และวาง
แผนพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

สํานักปลัด 

 
 
 

 
 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนนุให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการทบทวนแผนชุมชน  เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน
ทุกชุมชน มีส�วนร�วมใน
การจัดทําแผนชีวิต แผน
ชุมชน และวางแผนการ
พัฒนาตนเองได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให�กับชุมชนในเขต
เทศบาล อย�างน�อย 80 คน 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวนผู�มี
ส�วนร�วมใน
การวาง
แผนการ
พัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

ชุมชนในเขต
เทศบาลมีส�วน
ร�วมในการวาง
แผนการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

สํานักปลัด/ 
พัฒนา
ชุมชน 

 

3 โครงการอบรม
คณะกรรมการชุมชน                    
ที่ปรึกษาชุมชนและศึกษา            
ดูงาน 

เพื่อเสรมิสร�างและสนับสนุน
ให�ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาท�องถิ่นร�วมกับ
ภาครัฐ 

-คณะกรรมการชุมชน           
เข�าร�วมกิจกรรม  
จํานวน  120  คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

คณะกรรม        
การชุมชน
และที่ปรึกษา
ชุมชนมีส�วน
ร�วมในการ
พัฒนา
ท�องถิ่น            
มากขึ้น 

-คณะกรรมการ
ชุมชนและที่
ปรึกษาชุมชนมี
ส�วนร�วมในการ
พัฒนาท�องถิ่น 
 

สํานักปลัด/ 
พัฒนา
ชุมชน 

 

 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนนุให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพ
กรรมการชุมชน 

เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
ของกรรมการชุมชน ได�พบ 
ปะแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 

จัดประชุมคณะกรรมการ
จํานวน 120 คน 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
ประชุมอย�าง
น�อย 80 คน 

กรรมการชุมชน
เข�าใจในบทบาท
หน�าที่ของตนเอง 
มีส�วนร�วมในการ
พัฒนาท�องถิ่น 

สํานักปลัด/ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

5 โครงการสภาเทศบาลสญัจร เพื่อเปgดโอกาสให�
ประชาชนได�ข�าถึงระบบ
ประชาธิปไตยพื้นฐาน  
และมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาพื้นที ่

ผู�เข�าร�วมโครงการ  50 คน 10,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:10,000) 

 10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
โครงการ  
30 คน 
 

ประชาชน ได�
เข�าถึงระบบ
ประชาธิปไตย
พื้นฐาน  และมี
ส�วนร�วมในการ
พัฒนาพื้นที่ 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนนุให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

6 โครงการกองทุนแม�ของ
แผ�นดินเพื่อแก�ไขป:ญหายา
เสพติด 
 
 

เพื่อเปNนการแสดงออกถึง
ปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ�าฯ พระบรมราชินีนาถและ
เสรมิสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนในการป.องกันและ 
แก�ไขป:ญหายาเสพติด 

จัดอบรมและให�ความรู�
เกี่ยวกับการป.องกันและ
แก�ไขป:ญหายาเสพติด  

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:30,000) 

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ผู�เข�าร�วม
โครงการ 
50 คน 

ประชาชนได�
แสดงออกถึง
ปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
และเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของ
ของชุมชน 

สํานักปลัด 

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลสามป ̂

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลสามป^ เปNนแนวทาง
ในการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําป ̂

1) รวบรวมป:ญหาความต�องการ
จากการประชาคม หรือ แผน
ชุมชน 12 ชุมชน,หน�วยงาน
เสนอแผนงาน/โครงการ 
2) ประชุมคณะกรรมการองค�กร
จัดทําแผนฯ 
3)อนุมัติประกาศใช�แผนพัฒนา
เทศบาลสามป̂ (พ.ศ.2559-
2561) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:40,000) 

 40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

40,000.- 
(เงินเทศบาล) 

แผนพัฒนา
อนุมัติและ
ประกาศใช�
เปNนแนวทาง
ในการจัดทํา
งบประมาณ
รายจ�าย
ประจําป̂ 

เทศบาลมี
แผนพัฒนา
เทศบาลสามป^ 
เปNนแนวทางใน
การจัดทํา
งบประมาณ
รายจ�ายประจําป ̂

กอง
วิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนนุให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

8 โครงการประชาสัมพันธ�ให�
ความรู�เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต�น 

เพื่อให�ประชาชนมีความรู�
ความเข�าใจในกฎหมาย
เบื้องต�นสามารถนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�
กฎหมายเบื้องต�นในรูปแบบ
ต�างๆ 
-จัดรายการทางเสียงไร�สาย 
-จัดทําสื่อ วารสาร 
ประชาสัมพันธ� 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:5,000) 

 5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ประชาชนมี
ความรู�
ความเข�าใจ
ในกฎหมาย
เบื้องต�น
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความรู�
ความเข�าใจใน
กฎหมายเบื้องต�น
สามารถนําไปใช�
ในชีวิตประจําวัน
ได� 

กอง
วิชาการฯ 

9 จัดทําห�องสมุดริมบึงกระจับ เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน 
รักการอ�าน มีความรู� ริเริ่ม
สร�างสรรค� ร�วมแรงร�วมใจ
ในการพัฒนาท�องถิ่น 

จัดทําห�องสมุดริมบึงกระจับ 
จํานวน 1 แห�ง 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 - - จํานวน
ผู�อ�าน
หนังสือมี
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน                
รักการอ�าน              
มีความรู� ริเริ่ม
สร�างสรรค� ร�วม
แรงร�วมใจในการ
พัฒนาท�องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนนุให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

10 โครงการฟ.าใสใจสะอาด เพื่อให�เยาวชนได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษของยาเสพติด 
เกิดสํานึกในบทบาทหน�าที่
ของตนเองมากขึ้น 

- จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลชุมชนละ 5 คน 
รวม 60 คน 
- ก�อตั้งกลุ�มเยาวชนต�อต�าน
ยาเสพติดในชุมชน พร�อม
จัดทําทะเบียนรายชื่อ 
- จัดศึกษาดูงาน  
 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 

 70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

70,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

จํานวน
เยาวชน
ได�รับ
ความรู�
เกี่ยวกับยา
เสพติดและ
โทษของยา
เสพติด 

เยาวชนได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับยา
เสพติดและโทษ
ของยาเสพติดเกิด
ความสํานึกใน
บทบาทหน�าที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

11 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อบูรณาการร�วมกัน
ขององค�กรชุมชนเทศบาล
ตําบลกระจับ 

เพื่อให�เกิดการบูรณาการ
ปฏิบัติงาน ร�วมคิด ร�วมทาํ 
ร�วมดําเนินงาน องค�กร
ภายในเทศบาล 

1. อบรมให�ความรู� 
2. ศึกษาดูงาน 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

องค�กรเกิด
การบูรณา
การใน
ชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

องค�กรมีความรู� 
ความเข�าใจ
สามารถนาํความรู�
ที่ได�รับมาใช�ให�เกิด
ประโยชน�สงูสุด 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.3  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมและพัฒนาข�อมูลข�าวสารและประชาสัมพันธ� 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ�เทศบาล 

เพื่อประชาสัมพันธ�กิจการ
และ ข�อมูลข�าวสารที่สําคัญ
ของเทศบาล 

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

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:200,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
ประชาชน
ได�รับทราบ
ข�อมูล
ข�าวสาร
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได�
รับทราบกิจการ
และ ข�อมูล
ข�าวสารของ
เทศบาล 

กอง
วิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.3  แนวทางการพัฒนาส�งเสริมและพัฒนาข�อมูลข�าวสารและประชาสัมพันธ� 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 ปรับปรุงชุดแม�ข�ายและลูก
ข�ายระบบกระจายเสียงชนดิ
ไร�สายระบบ UHF-FM  

เพื่อปรับปรุงระบบเสียงไร�
สายให�สามารถใช�งานได�
อย�างมีประสทิธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

1.ปรับปรุงชุดแม�ข�ายระบบ
กระจายเสียงชนิดไร�สายระบบ 
UHF-FM 
2. ปรับปรุงชุดลูกข�ายระบบ 
กระจายเสียงระบบ  
UFH - FM 

1,200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - ปรับปรุง
ระบบเสียง
ไร�สายชุด
แม�ข�ายและ
ชุดลูกข�าย
ให�มีประ
สิทธิ ภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ระบบเสียงไร�สาย
สามารถใช�งานได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

กอง
วิชาการฯ 

3 จัดซื้อบอร�ดประชาสัมพันธ� เพื่อประชาสัมพันธ�กิจกรรม 
ข�าวสารที่มีประโยชน�ให�
ประชาชนได�รับทราบอย�าง
แพร�หลายและทั่วถึง 

-จัดซื้อบอร�ดประชาสมัพันธ�              
จํานวน  12  บอร�ด 

120,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:288,000) 

 - - จํานวน
ประชาชนที่
ได�รับทราบ
ข�าวสาร
แพร�หลาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได�
รับทราบข�าวสาร
ที่มีประโยชน�
อย�างทั่วถึง 

กอง
วิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 
 
 
 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ� 
การเสียภาษ ี
 
 
 
 

เพื่อประชาสัมพันธ�ให�ผู�เสีย
ภาษีมาเสียภาษีตามกําหนด 
 
 
 
 

-จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ� 
-ทําป.ายคัทเอาท�ติดบริเวณ
ศูนย� 3 ป.าย 
 

 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:100,000) 

 
 
 
 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 
 

จํานวนผู�มา
เสียภาษี
ตามกําหนด
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชนได�
รับทราบข�อมูล
ข�าวสาร 
-เสียภาษีภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

กองคลัง 

2 โครงการบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

เพื่อบริการแก�ประชาชน
และติดตามเร�งรัดภาษ ี

บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ ทั้ง 12 ชุมชน 

- 
 

 - - จํานวนผู�มา
เสียภาษี
ตามกําหนด
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนให�
ความร�วมมือใน
การเสียภาษีมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 
 

 

โครงการปรับปรุงข�อมูลแผน
ที่ภาษ ี

เพื่อปรับปรุงข�อมูลแผนที่
ภาษีให�เปNนป:จจุบัน 

-เจ�าหน�าที่ต�องปรับปรุง
ข�อมูลเปNนประจํา 
-สามารถนาํข�อมูลแผนที่
ภาษีใช�ในการจัดเก็บรายได� 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 
 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

แผนที่ภาษี
มีความเปNน
ป:จจุบนั
มากขึ้น 

สามารถนาํข�อมูล
แผนที่ภาษีใช�ใน
การจัดเก็บรายได�
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

4 โครงการสํารวจตรวจเยี่ยม
ผู�ประกอบการบ�านเช�า 

เพื่อเปNนการเพิ่ม
สัมพันธภาพที่ดีระหว�าง
ผู�ประกอบการ ผู�เช�า และ
เจ�าหน�าที ่

ผู�ประกอบการบ�านเช�า 
จํานวน 35 ราย 

-  - - ผู�ประกอบ
การบ�าน
เช�า  
มีความรู�สึก
ที่ดีต�อ
เทศบาล 
 

ผู�ประกอบการมี
ความรู�สึกที่ดีและ
มองภาพลักษณ�
เทศบาลดีขึ้นและ 
บริเวณบ�านเช�าดู
สะอาดขึ้น 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.5  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการอบรมและ                
ทัศนศึกษาดูงานภายในหรือ
ต�างประเทศของผู�บริหาร
ท�องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงาน และพนักงานจ�าง
เทศบาล 

เพื่อให�สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ�าง มี
ประสบการณ�  ความรู�                   
เพิ่มมากขึ้น 

ฝ`กอบรมและทัศนศึกษาดู
งานสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ�างเทศบาล จํานวน 80 คน 
 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:500,000) 

 

 500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
โครงการไม�
น�อยกว�า
ร�อยละ 30
มีความรู�ใน
เพิ่มมากขึ้น 

นําประสบการณ�ที่
ได�รับมาพัฒนา
งานของเทศบาล
ให�เกิด
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.5  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาล  

เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี 
ความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรเทศบาล          
โดยการ 
1.อบรม / สัมมนา 
2.ศึกษาดูงาน   
3.แลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว�าง
เพื่อร�วมงานภายในและ
ภายนอกองค�กรจํานวน 80 
คน 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:200,000) 

 100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

100,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
โครงการไม�
น�อยกว�า
ร�อยละ 30
มีความรู�
เพิ่มมากขึ้น 

-การปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาล
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-เจ�าหน�าที่แต�ละ
งานเข�าใจบทบาท
หน�าที่ของตนเอง 

สํานักปลัด/ 
ทุกกอง 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.6 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงฝ`กอบรมอาสาสมัคร
ป.องกันภัยฝeายพลเรือน      
            

เพื่อฝ`กอบรมสมาชิก อปพร.  
ให�มีความพร�อมในการ
ป.องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

ฝ`กอบรมอาสาสมัครป.องกัน
ภัยฝeายพลเรือน จํานวน 50 
คน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:250,000) 

 300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน          
อปพร.เพิ่ม
มากขึ้น 
 
 

อาสาสมัครป.องกัน
ภัยฝeายพลเรือนมี
ความพร�อมปฏบิัติ
ภารกิจอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด/    
งานป.องกัน 

2 โครงการฝ`กอบรมป.องและ
ระงับอัคคีภัยในเคหะสถาน
และวิธีการอพยพ 

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให�กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
พร�อมสําหรับการแก�ไข
เบื้องต�นกรณมีีเหตุฉุกเฉิน 

ประชาชน จํานวน 80 คน 150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

150,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ผู�เข�าร�วม
โครงการ ไม�
น�อยกว�า
ร�อยละ 50 
ปฏิบัติ
ภารกิจได�
อย�างมี 
ประสิทธิ 
ภาพ 

การป.องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เปNนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด/ 
งานป.องกัน 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.6 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 โครงการดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟในสถานที่
ราชการ 

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของ
เจ�าหน�าที่ในการป.องกัน
และระงับ 

- อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลกระจับ 
- ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับ 

80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

ผู�เข�าร�วม
โครงการ ไม�
น�อยกว�า
ร�อยละ 50 
ปฏิบัติ
ภารกิจได�
อย�างมี 
ประสิทธิ 
ภาพ 

การป.องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเปNนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด/    
งานป.องกัน 

4 โครงการรณรงค�ป.องกัน
อุบัติเหตุในช�วงวันหยุด
เทศกาล 

-เพื่อรณรงค�ป.องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท�องถนน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย�สิน 

จัดกิจกรรมรณรงค�ป.องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท�องถนน 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 
(ป̂58:50,000) 

 50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

50,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ลดอุบัติเหตุ
บนท�องถิ่น
ในเขต
เทศบาล 

อุบัติเหตุบนท�อง
ถนนลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย�สนิ 

สํานักปลัด/    
งานป.องกัน 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.6  แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 โครงการจัดซื้อ
กล�องโทรทัศน�กล�องวรจรปgด 
( CCTV ) 
(หนองตะแคงสร�างสรรค� , 
หนองตะแคงก�าวหน�า ,  
ซี.เค, ทุ�งน�อย) 

เพื่อป.องกันป:ญหา
อาชญากรรมในพื้นที ่

จัดซื้อกล�องโทรทัศน�วงจร
ปgด (CCTV)  
- ติดตั้งในชุมชน 
- ติดตั้งภายในสํานักงาน
เทศบาลตาํบลกระจับ 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล)  

 2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

2,000,000.- 
(เงินเทศบาล) 

ป:ญหา
อาชญา 
กรรมใน
พื้นที ่

- ป:ญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลดลง 
- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

สํานักปลัด/
งานป.องกัน 

6 ติดตั้งกระจกโค�ง 
(ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 

เพื่อป.องกันและลด
อุบัติเหตุ ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

ติดตั้งกระจกโค�ง จํานวน  3 
จุด (โรงหมี่เตี๊ยว , บ�านคุณ
อุดมลักษณ� นาคนาคา , โค�ง
ทางเข�า รร.เทพินทร�) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล)  

 30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

จํานวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 

อุบัติเหตุลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย�สิน 

สํานักปลัด/
งานป.องกัน 

 
 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.7  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 ปรับปรุงบริเวณภายใน
อาคารและบริเวณภายนอก
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลกระจับ 

เพื่อปรับปรุงให�มีความ
สะอาด และเหมาะสมกับ
การใช�งาน 

- ปรับปรุงห�องประชุม 
- ปรับปรุงห�องคณะผู�บริหาร 
- ปรับปรุงห�องทํางานทุกอง 
-  ทําหลังคาเชื่อมระหว�าง
หลังอาคารสํานักงานกับ
อาคารป.องกัน 
- จัดทําเหล็กดัดกั้นนกพิราบ 
- ทาสีอาคารภายนอกใหม� 
 

500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - อาคาร
สํานักงาน
ภายนอก
และภายใน
ได�รับการ
ปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน
ภายนอกและ
ภายในมีความ
สะอาดเหมาะสม 
กับการใช�งาน 

สํานักปลัด/    
กองช�าง 

2 ปรับปรุงห�องป.องกันชั้น 2 
 

เพื่อปรับปรุงให�มีพื้นที่การ
ปฏิบัติงานให�เพียงพอ 

ปรับปรุงห�องป.องกันชั้น 2 
1. ทําห�องน้ํา 1 ห�อง 
2. ซ�อมหลังคา 
3. ซ�อมฝ.าเพดาน 
4. เพิ่มหน�าต�าง 2 บาน 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - - ปรับปรุง
ห�องให�มี
พื้นที่การ
ปฏิบัติงาน
ให�เพียงพอ        

ปรับปรุงห�องให�มี
พื้นที่การ
ปฏิบัติงานให�
เพียงพอ 

สํานักปลัด/    
กองช�าง 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

1 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา
สํานักปลัดเทศบาล 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อระบบไมค�ชุดประชุม
ประกอบด�วย 
- เครื่องควบคุมการประชุม 
- ไมค�สําหรับประธาน 1 ตัวผู�
ร�วมประชุม จํานวน 20 ตัว 
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 6 
เครื่อง เครื่องละ 43,500 บาท 
3. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร� 
จํานวน 1 เครื่อง 

4. จัดซื้อรถรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํา
กว�า 2,000 ซีซี. แบบ 
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน           

200,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 

261,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
3,100.- 

(เงินเทศบาล) 
722,000.- 

(เงินเทศบาล) 

 - 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา
สํานักปลัดเทศบาล 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

5. จัดซื้อรถจักรยานยนต� 
ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 
คัน 
6. รถประจําตําแหน�ง 
จํานวน 1 คัน 
7. จัดซื้อสายส�งน้าํดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
(จํานวน 2 เส�น) ราคาเส�น
ละ 12,000 บาท 
8. เครื่องสูบน้ําแบบขึ้นตรง
ราคาชุดละ 100,000 บาท 
จํานวน 3 ชุด 

44,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
1,330,000.- 
(เงินเทศบาล) 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

300,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา
สํานักปลัดเทศบาล 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

9. ชุดดับเพลิงเสื้อ+กางเกง 
แบบมีซับใน ราคาชุดละ 
5,500 บาท จํานวน 3 ชุด 
10. รองเท�าดับเพลิงแบบมีหู
หิ้ว ราคาคู�ละ 5,500.- บาท 
จํานวน 4 คู� 
11. หมวกดับเพลิงมี
หน�ากากใบละ 12,000 บาท 
จํานวน 4 ใบ 
12. สายดูดน้ําดับเพลิง ชนดิ
ตัวหนอนภายในมีขดลวด
สปริงพร�อมข�อต�อ “3” ยาว 
15 ฟุต เส�นละ 16,000 
บาท จํานวน 1 เส�น 

16,500.- 
(เงินเทศบาล) 

 
22,000 

(เงินเทศบาล) 
 

48,000 
(เงินเทศบาล) 

 
16,000 

(เงินเทศบาล) 
 

 

 - 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา
สํานักปลัดเทศบาล 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

13. ข�อแยกสายส�งน้าํ

ดับเพลิงชนิดทางเข�า φ 2.5 

นิ้ว ทางออก 2 ทางขนาด φ 
2.5 นิ้ว ราคาอันละ 13,000 
บาท จํานวน 2 อัน  
14. ท�อฉีดน้ําดับเพลิงชนิด
ด�ามปnนมีบอลวาล�วเปgด-ปgด 
จํานวน 2 หัว ๆ หัวละ 
32,000 บาท 

26,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 
 

64,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

2 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา              
กองคลัง 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 
ประมวลผล จํานวน  
1 เครื่อง 
2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ.า 
ขนาด 800 VA จํานวน  
1 เครื่อง 
3. จัดซื้อรถจักรยานยนต� 
ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร�
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน 

23,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
3,100.- 

(เงินเทศบาล) 
 

44,000.- 
(เงินเทศบาล) 
 

 - 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

การปฎิบัติงานของ
พนักงานในกอง
คลังรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

กองคลัง 

 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

3 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา         
กองช�าง 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อเครื่องมัลติมิเตอร� 
จํานวน 1 เครื่อง 
2. จัดซื้อเครื่องตัดหญ�าชนิด
สายพายจํานวน 4 เครื่อง 
3. จัดซื้อเครื่องตัดแต�งกิ่งไม� 
จํานวน 4 เครื่อง 
4. จัดซื้อเลื่อยโซ�ยนต� 
จํานวน 1 เครื่อง 
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ�สําหรับ
กระดาษ A3 แบบฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

24,000.- 
(เงินเทศบาล) 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 

8,500.- 
(เงินเทศบาล) 
 

 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

กองช�าง 

 
 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา         
กองช�าง 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 
จํานวน 2 เครื่อง 
7. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ.า 
จํานวน 2 เครื่อง 
8. จัดซื้อรถยนต�บรรทุกนั่ง 
4 ประตู จํานวน 1 คัน 
9. จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค�ขนาดความจุ
น้ําไม�น�อยกว�า 6,000 ลิตร 
พร�อมอุปกรณ� 
10. จัดซื้อกล�องวัดมุม 
อิเล็กทรอนิกส�จํานวน  
1 เครื่อง 

80,000.- 
(เงินเทศบาล) 

6,000.- 
(เงินเทศบาล) 

780,000.- 
(เงินเทศบาล) 
2,190,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

400,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 

 - 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 

 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

กองช�าง 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา         
กองช�าง 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

11. จัดซื้อเครื่องพล็อตเตอร� 
แบบแปลน จํานวน 1 เครื่อง 
12. จัดซื้อรถยนต�บรรทุก
ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ แบบ
กระบะท�าย จํานวน 1 คัน 

- 
 

- 
 
 
 
 

 500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

- 

- 
 

1,827,000 
(เงินเทศบาล) 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน 
อย�างเพียงพอ 

กองช�าง 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

4 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํา         
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อรถยนต�บรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบอัดท�าย ชนิด  
6 ล�อ ขนาดความจุไม�น�อย
กว�า 10 ลูกบาศก�เมตร  
2. เครื่องพ�นหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง 
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 
จํานวน 1 เครื่อง 
4. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ.า 
จํานวน 1 เครื่อง 
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ�            
จํานวน 1  เครื่อง 

2,500,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
 

65,000.- 
(เงินเทศบาล) 

35,000.- 
(เงินเทศบาล) 

3,000.- 
(เงินเทศบาล) 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

5 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การศึกษา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อตู�เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 ตู� 
2. จัดซื้อตู�เก็บเอกสาร          
บานเลื่อนทึบ พร�อมขาตั้ง 
จํานวน 1 ชุด 
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ�  
จํานวน 1 เครื่อง 
4. ตู�เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู� 
5. เตียงเฟาว�เลอร� 
แบบ ข. จํานวน 2 เตียง 

9,000.- 
(เงินเทศบาล) 

4,500.- 
(เงินเทศบาล) 

 
20,000.- 

(เงินเทศบาล) 
9,400.- 

(เงินเทศบาล) 
36,000 

(เงินเทศบาล) 

 - 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การศึกษา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

6. โตsะ-เก�าอี้ จํานวน 3 ชุด 
 
7. แอร� ติดฝาผนัง       
จํานวน 2 เครื่อง 
8. โตsะรับประทานอาหาร
สําหรับเด็ก จํานวน 10 ชุด 
9. โทรทัศน�สี ขนาด 24” 
จํานวน 1 เครื่อง 
10. เครื่องกรองน้ําดื่ม 
จํานวน 1 ชุด 
11. ตู�วางโทรทัศน�            
จํานวน 1 ตู� 

15,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

60,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

20,000.- 
(เงินเทศบาล) 

5,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การศึกษา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

12. เครื่องเล�น DVD    
จํานวน 1 เครื่อง 
13. ตู�ยาสามัญประจําบ�าน 
พร�อมยาและที่วัดไข�  
จํานวน 1 ชุด 
14. โทรศัพท�                  
จํานวน 1 เครื่อง 
15. กระดานไวท�บอร�ด 
จํานวน 4 อัน 
16. พัดลมเพดาน             
จํานวน 4 ตัว 
17. ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 
จํานวน 2 ตู� 

4,000.- 
(เงินเทศบาล) 

10,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
1,000.- 

(เงินเทศบาล) 
4,000.- 

(เงินเทศบาล) 
4,000.- 

(เงินเทศบาล) 
9,000.- 

(เงินเทศบาล) 

 - 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.0 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การศึกษา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

18. ชั้นวางของเล�น จํานวน 
4 อัน 
19. ตู�ใส�ที่นอน จํานวน 4 ตู� 
 
20. ชั้นวางรองเท�า จํานวน 
4 อัน 
21. ตู�ลําโพงช�วยสอน 
จํานวน 1 ตู� 
22. คอมพิวเตอร�+ปริ้นเตอร� 
พร�อมโตsะ จํานวน  1 ชุด 
23. โปรเจคเตอร� จํานวน 1 
เครื่อง 
24. เครื่องซักผ�า จํานวน 1 
เครื่อง 

8,000.- 
(เงินเทศบาล) 

8,000.- 
(เงินเทศบาล) 

8,000 
(เงินเทศบาล) 

9,000 
(เงินเทศบาล) 

50,000 
(เงินเทศบาล) 

20,000 
(เงินเทศบาล) 

10,000 
(เงินเทศบาล) 

 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.01 



 
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การศึกษา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

25. กล�องวงจรปgด จํานวน 
2 ตัว 

30,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - - 
 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ         
ในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

6. โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
วิชาการและแผนงาน 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร� จํานวน 1 
เครื่อง 
2. จัดซื้อตู�เก็บเอกสาร 
สําหรับศูนย�ข�อมูลข�าวสาร
จํานวน 2 ตู� 
 

39,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 
10,000.- 

(เงินเทศบาล) 

 - 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 
 

กอง
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

7. โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การประปา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ�ไฟฟ.า 
ซัมเมอร�ส�  
  ขนาด  5 HP 380v.  2ชุด 
   
  ขนาด 10 HP 380v. 3 ชุด 
   
  ขนาด 15 HP 380v. 3 ชุด 
 
2. จัดซื้อวัสดุอื่น มาตรหน�า

หอถัง ขนาด φ 3” 8 ชุด  
 

39,000.- 
(เงินเทศบาล) 

69,000.- 
(เงินเทศบาล) 

195,000.- 
(เงินเทศบาล) 

255,000.- 
(เงินเทศบาล) 

132,000.- 
(เงินเทศบาล) 

 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 
 

กอง
วิชาการ 

 

 
 

ผ.01 



ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5.ยุทธศาสตร+การพัฒนาด1านการเมือง – การบริหาร 
5.8  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป.าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ�ที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ครุภัณฑ�ประจํากอง
การประปา 

เพื่อให�มีเครื่องมือเครื่องใช�
ครุภัณฑ�ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

3. ตู�คอนโทรลมอเตอร� 3 
สาย ชนิดตู�กันน้ํา 
  ขนาด 5 แรงม�า 
   
  ขนาด 10 แรงม�า 
   
  ขนาด  15 แรงม�า 
 

 
 

 37,450.- 
(เงินเทศบาล) 

44,940.- 
(เงินเทศบาล) 

- 

  
 
- 
 

37,450.- 
 

48,150.- 
 

 
 
- 
 

44,940.- 
 

48,150.- 

มีอุปกรณ�
เพียงพอ        
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช� ครุภัณฑ�
ในการปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 
 

กอง
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค+กรปกครองส?วนท1องถิ่น 
โดยเทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบ1านโป@ง จังหวัดราชบุรี 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท1องถิ่นระดับจังหวัดกําหนด (กรอบที่ 1,2) 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาขององค+กรปกครองส?วนท1องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด1านที่ 1,2 

 

ลํา  
ดับที ่

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
หน?วยงานที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลกระจับ 6  
 

3,910,000.- - - 3,910,000.- กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

2 ถมดินขยายพื้นที่สวนสาธารณะบึงกระจับ 
 

3,000,000.- 
 

- - 3,000,000.- 
 

กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

3 ก�อสร�างรั้วรอบสวนสาธารณะบงึกระจับ  3,000,000.- 
 

- - 3,000,000.- 
 

กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

4 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ถนนเทศบาลกระจับ 36  ฝ:Mงขวาหอถัง เชื่อมต�อกับ          
ท�อระบายน้ําของ อบต. 

6,500,000.- - - 6,500,000.- กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

5 
 

ก�อสร�างศูนย�เยาวชนเทศบาลตําบลกระจับ บริเวณบึงกระจับ  50,000,000.- - - 50,000,000.- กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

6 ปรับปรุงถนนเข�า – ออกบึงกระจับ ถนนเทศบาลกระจับ 12 เชือ่มถนน
เทศบาลกระจับ 8 พร�อมก�อสร�างดินเขื่อนริมคลองตลอดแนว 

- 7,500,000.- - 7,500,000.- กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

 
 
 

 

ผ.02 



บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค+กรปกครองส?วนท1องถิ่น 
โดยเทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบ1านโป@ง จังหวัดราชบุรี 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท1องถิ่นระดับจังหวัดกําหนด (กรอบที่ 1,2) 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาขององค+กรปกครองส?วนท1องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ด1านที่ 1,2 

 

ลํา  
ดับที ่

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
หน?วยงานที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

7 ก�อสร�างถนนบริเวณทีท่ิ้งขยะเก�า ทะลบุ�านอดีตนายกสชุาติ 
 

- - 4,000,000.- 4,000,000.- กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

8 ติดตั้งโคมไฟประติมากรรม บริเวณถนนเทศบาลกระจับ 4 
 

- - 5,000,000.- 5,000,000.- กรมส�งเสริมฯ / อบจ. / 
หน�วยงานอื่น 

 

รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ 
 

66,410,000.- 
 

7,500,000.- 
 

9,000,000.- 
 

82,910,000 
 

 

 

ผ.02 


