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 เมอืงคนงามน า้ใจ           สระน า้ใหญบ่งึกระจบั 



 

  

                สารจากใจนายก.... 
       กราบเรียน พ่อ แม ่พ่ีนอ้ง ประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจบั 
ท  ี่เคารพทกุทา่น  นบัเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ ทีก่ระผมไดท้ าหนา้ทีบ่รหิาร
เทศบาลต าบลกระจบั ในฐานะนายกมนตรตี าบลกระจบั กระผม  
นายมนสั ใจเจน  มีความมุง่หมายทีจ่ะพฒันาในทกุ ๆ ด้าน           
โดยบรูณาการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น  ยดึหลกัความถกูตอ้ง        
ความจ าเปน็และความเสมอภาค เพือ่ให ้เทศบาลต าบลกระจบั             
มคีวามเจรญิ และสามารถตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปญัหา    
ของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งทัว่ถึง.......  
                                                                                 
    
 

         
                                                                                      นายมนัส  ใจเจน 

นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั 

นพินธ ์สุพัฒนโกศล 
รองนายกเทศมนตร ี

ธดิาทิพย์ เลศิชตุมิากุล 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี

วรวฒัน ์   น้อยโสภา 
รองนายกเทศมนตร ี

สมศกัดิ ์ธนศกัดา 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี

 



 

 

 

   สารจากประธานสภา.... 
 กราบเรยีนพอ่แมพ่ีน่อ้งชาวเทศบาลต าบลกระจบัท่ีเคารพยิง่  ดว้ยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดม้บีทบาท
ส าคญัยิง่ตอ่การพฒันาอยา่งกวา้งขวาง เนือ่งจากการกระจายอ านาจการปกครองให้
ประชาชนมสีว่นรว่มใน การปกครองตนเองมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในรปูแบบเทศบาล 
ซ่ึงถอืวา่เปน็หนว่ยงานท่ีมคีวามใกลช้ดิกบัประชาชนมากท่ีสดุ และคณะ
ผูบ้รหิาร เทศบาลต าบลกระจบั ไดพ้ฒันาเทศบาล ฯ ตามท่ีไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภา
ดว้ยดมีาตลอด เปน็ท่ีนา่ยนิดแีทนพีน่อ้งประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจบั ใน
สว่นของสภาเทศบาลต าบลกระจบั จะท าหนา้ท่ีกลัน่กรองโครงการพฒันาตา่งๆ ให้
เปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนใหม้ากท่ีสดุจะตรวจสอบตดิตามการท างานของผูบ้รหิาร
อยา่งเตม็ความสามารถและจะเปน็องคก์รหลกัในการสะท้อนและตอบสนองปญัหา
ความตอ้งการของประชาชน ตามกระบวนการทางสภาอยา่งตอ่เนือ่ง 
สดุท้ายนีก้ระผมขออ านาจคณุพระศรรีตันตรยัและดวงวิญญาณอนัศกัดิส์ทิธิข์อง
หลวงพอ่อโณทัยอนัศกัดิส์ทิธิ์ ตลอดจนพระบารมพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 จงดลบนัดาลใหพ้ีน่อ้งชาวเทศบาลต าบลกระจบั ประสบแตค่วามสขุ  ความ
เจรญิ  หวงัสิง่ใดขอใหส้มความปรารถนาทุกประการ....... 

มาโนช  แปน้นอ้ย 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจบั 

 

สภาเทศบาลต าบลกระจับ 



 

 สภาเทศบาลต าบลกระจับ 

มนสั  รกัด ี
เลขานกุารสภาเทศบาล 

ยงยทุธ หลลีว้นฐติกิลุ 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

เดช  ทบัเณร 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

ทศันวตั  มากระจนัทร ์
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

ฐากร นริชุบวรทตั 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 

ณัฐกานต ์ด่านกติต ิ
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 

พรเทพ นิมติรนวิฒัน ์
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒ 

จริายสุ สมจนิดา 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 

เสยีง  ผูป้ระดษิฐพ์งษ ์
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

บญุหลง สนลอย 
สมาชกิสภาเทศบาลเขต ๒ 

 

วชิาญ  ศรสีญัญา 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒ 

 



หัวหน้าส่วนราชการ 

 นิกร  ศรพุีทธโธ 
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม                         
รก.ผูอ้ านวยการกองการประปา 

 
 

สรุชยั  อดุมวฑิิต 
ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

สมศักด์ิ  ตนัเจรญิ 
ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 

 

อารียา พิทักษภ์ากร 
ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร ์   

และงบประมาณ 
รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

สภุาพร  กันเกลา 
ผูอ้ านวยการกองคลงั 

จนัทกานต ์ศรจี ารญู 
หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 



เมืองน่าอยู ่มุง่สู่คุณภาพชีวติท่ีด ีชุมชนเขม็แขง็ยัง่ยนื 

   วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลกระจับ 

 

 

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการบริหาร 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

    
 
 
        
   1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้ 
      มาตรฐาน ทั่วถึง เมืองมีการป้องกัน   
   ๒.ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
   ๓.อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๔.ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๕.ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่ 
   6.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
   7.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตาม    
   หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  สามารถ ตรวจสอบได้            
 

 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  

 เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 



 

 

 

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
มีการพฒันาและแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ก่อสรา้งปรบัปรุงถนน   
ท่อระบายน้ า  ขยายเขตและปรบัปรงุซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ ขยายเขตประปา 
ครอบคลมุท่ัวท้ังพืน้ท่ี  
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ าแบบรางยู ซอยเทศบาลกระจบั 2 
   (แต้ฮะหลี)  
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพกั บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 20/4 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเทศบาลกระจับ 2/1  (แต้ฮะหล)ี  
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 21  
    เชื่อมซอยเทศบาลกระจับ 23  
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  (ลอกคลองสาธารณะประโยชน์) 
6. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา ซอยเทศบาลกระจบั 25 
7. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยเทศบาลต าบลกระจับ 21 
8. โครงการขยายเขตประปาจากหอถังประปาถึงหลังโรงงาน อามาเซล  
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกอ่สร้างท่อลอดระบายน้ าซอยเทศบาลกระจับ 25  
10. โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบริษัทบุญญพัฒน์ - ซ.เทศบาลกระจบั 3  
11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED ซอยเทศบาลกระจับ 20 

รายงานผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลกระจับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

 

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการบรหิาร 
 สง่เสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่นรว่มในการพฒันาท้องถิน่ รว่มกับภาครัฐ 
พฒันางานขอ้มูลขา่วสาร ประชาสมัพนัธ ์เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บรายได ้งาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  
1  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลกระจับ  
4. โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี  
5. โครงการส ารวจตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ 
6. จัดท าจดหมายข่าวเทศบาล 
7. โครงการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาลฯ 
8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
9. จัดซื้อล าโพงแบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งครบถ้วน 

รายงานผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลกระจับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  
พัฒนาการศึกษาระดับก่อนวยัเรียนที่ได้มาตรฐาน พัฒนาคณุภาพชีวติผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส 
ให้อยู่อย่างมีศกัดิ์ศรีและมีคุณค่าทางสังคม เฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัส        
โคโรนา 2019  
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน ร.ร.วัดจันทาราม 
3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(รร.วัดจันทารามฯ)  
4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (บงึกระจับ)  
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดจันทารามฯ) 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (บึงกระจับ) 
7. ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(บึงกระจับ) 
8. ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพ่ิมเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(รร.วัดจันทาราม) 
9. โครงการปรับปรุงห้องน้ า ชั้นล่างบริเวณพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ  (รร.วัดจันทาราม)  
10. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร5)  
11. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 
12. อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
13. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เทศบาลต าบลกระจับ  
14. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
15. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
16. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
17. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร 

รายงานผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลกระจับ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

กิจกรรม/โครงการพฒันาด าเนินการ ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ของเทศบาลต าบลกระจบัประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและการผงัเมือง 
1. โครงการปรบัปรงุถนนพรอ้มกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ า บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 11  แยก 4-2  
     (ซอยเทศบาลกระจบั 11/3.1 เดิม)    
2. โครงการปรบัปรงุรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 11   แยก 2  
    (ซอยเทศบาลกระจบั 11/2 เดมิ)    
3. โครงการปรบัปรงุผวิจราจร พรอ้มกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ และปรบัปรงุ ฝาราง 
    ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณ - ซอยเทศบาลกระจบั 25 พรอ้มซอยแยก 3 และแยก 4                  
4. โครงการปรบัปรงุถนน พรอ้มกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 30    
5. โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ า  บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 20/1 เชือ่มตอ่ ซอยเทศบาลกระจบั 22   
6. โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 3              
7. โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดระบายน้ า บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 4 แยก 1  
    (ซอยเทศบาลกระจบั 4/1 คลองหนองตะแคง)    
8. โครงการปรบัปรงุถนน พรอ้มกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ า บรเิวณซอยเทศบาลต าบลกระจบั 11 แยก 4-4  
    (ซอยเทศบาลกระจบั 11/3.2 เดิม)  
9. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ พรอ้มทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็   
     บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 19  
10. โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ า คอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณประกายแกว้ฟารม์ ถึง คลองสาธารณะ      
      ประโยชนห์นองกระจอ่ย  
11. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ พรอ้มกอ่สรา้งรางระบายน้ า บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 15      
      แยก 2  (ซอยเทศบาลกระจบั 15/2 เดิม) (ชมุชนทุง่นอ้ย)  
12. โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ า บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 4 (คลองหนองตะแคง)         
13. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ า บรเิวณบา้นปา้ยม  
14. โครงการปรบัปรงุถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีซอยเทศบาลกระจบั 9 ถึงซอยเทศบาลกระจบั11/1  
     พรอ้มปรบัปรงุฝาบอ่พกั หมูท่ี ่10 ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรุ ี 
15. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอยเทศบาลกระจบั 29 พรอ้มปรบัปรงุฝาบอ่พกั หมูท่ี ่4  
      ต าบลดอนกระเบือ้ง อ าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรุ ี  
16. โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยเทศบาลกระจบั 33 หมูท่ี ่9   
      ต าบลดอนกระเบือ้ง อ าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรุ ี  
17. โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอลฟลัทต์กิคอนกรตี บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 26/4 
18. โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีบรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 22/1 
19. โครงการปรบัปรงุฝารางระบายน้ า บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั 7  



 

 

กิจกรรม/โครงการพฒันาด าเนินการ ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ของเทศบาลต าบลกระจบัประจ าปงีบประมาณ 2565 

1.ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและการผังเมือง 
20. โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่งบรเิวณชว่งโคง้ดอนกระเบือ้งทัง้สองฝัง่ 
21. โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่งบรเิวณสามแยกกระจบั 
22. โครงการปรบัปรงุภมูทิศันเ์กาะกลางบรเิวณสามแยกกระจบั 
23. โครงการตรวจสอบคณุภาพน้ าได้มาตรฐานน้ าอปุโภค-บรโิภค 
24. โครงการขยายเขตประปาจากหนา้หมู่บา้นโรงงานกระจกเพชรมงคลถงึสดุเขตเทศบาล ต าบลกระจบั 
25. โครงการขยายเขตประปาจากหนา้หมูบ่า้น ซี.เค. ถึง สดุเขตเทศบาลต าบลกระจบั 
26. โครงการตดิตัง้ถงักรองน้ าระบบประปาบาดาลบรเิวณหอถงัประปาบอ่เทศบาลต าบลกระจบั 
27. โครงการตดิตัง้ถงักรองน้ าระบบประปาบาดาลบรเิวณหอถงัประปาบอ่ดอนกระเบือ้ง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมและคณุภาพชีวติ 
1. การรณรงคป์อ้งกนัและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 
2. โครงการฝกึอบรมนกับรบิาลทอ้งถิน่ 
3. โครงการเฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19)  
    ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลกระจบั 
4. โครงการอบรมผูป้ระกอบการรา้นจ าหนา่ยอาหาร 
5. โครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายแุละคณะท างานการการขบัเคลือ่นดา้นผูส้งูอาย ุ
6. อดุหนนุส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
7. ค่าจา้งเหมาการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการขบัเคลือ่นสตัวป์ลอดภยั         
    จากพษิสนุขับา้ 
8.  การฉดีวคัซีนปอ้งกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ ตามโครงการขบัเคลือ่นสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 
     จากพษิสนุขับา้ 
9.  คา่อาหารเสรมิ (นม) ของเด็กนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกระจบั  (รร. วดัจนัทาราม) 
10. คา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกระจบั  (บงึกระจบั) 
11. คา่อาหารเสรมิ (นม) ของเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัจนัทาราม  (ตัง้ตรงจติร 5)  
12. โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา  (ศพด.บงึกระจบั) 
13. โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา  ( ศพด.รร.วดัจนัทาราม) 
14. โครงการประชมุผูป้กครอง 
15. โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ
16. อดุหนนุอาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัจนัทาราม (ต้ังตรงจติร 5) 
17. โครงการสนบัสนนุการแขง่ขนักฬีาภายในและนอกเขตเทศบาล 
18. โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์
19. โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 
20. เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ                                     21. เบีย้ยงัชพีความพกิาร 
22. เบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส ์                                  23. สมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพ 



 

 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
1. โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพ่ิมศกัยภาพคณะท างานดา้นการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 
2. โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมคีวามสขุ  "ท าด ีตามรอยพอ่" 

กิจกรรม/โครงการพฒันาด าเนินการ ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ของเทศบาลต าบลกระจบัประจ าปงีบประมาณ 2565 

4. ดา้นการพฒันาจดัระเบียบชมุชน/สงัคมและการบรหิาร 
1.โครงการวนัส าคญัของชาต ิ
2. โครงการฝกึอบรมและทศันศกึษาดงูานเพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูบ้รหิารสมาชกิสภาเทศบาล
พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
3. โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 
4. แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 4 ป ี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลต าบลกระจบั 
5. โครงการวนัเทศบาล 
6. โครงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล หรอื ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
7. โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัเกบ็ภาษ ี
8. โครงการปรบัปรงุขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ 
9. โครงการสรา้งจติส านกึและกระตุน้เตอืนในการช าระภาษแีละคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ 
10. จดัท าจดหมายขา่วเทศบาล 
11. โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
12. จดัท าปฏทินิประชาสมัพนัธก์จิกรรมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจบั  
13. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
14. โครงการฝกึอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าเทศบาลต าบลกระจบั 
15. โครงการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปใีหม ่
16. โครงการฝกึอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 
17. โครงการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์
18. โครงการฝกึอบรมหลกัสตูรการดบัเพลงิเบือ้งตน้ใหแ้กป่ระชาชนในเขตเทศบาล 
19. โครงการชว่ยเหลอืประชาชนดา้นสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ 
20. โครงการเทศบาลเคลือ่นทีพ่บประชาชน 
21. โครงการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพและแลกเปลีย่นเรียนรูใ้หก้บัคณะกรรมการชมุชน ผู้น าชมุชน
และเครอืขา่ยภาคประชาชน 
22. โครงการทบทวนแผนชมุชน 
23. โครงการคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสนบัสนนุการจดัประชาคมเพือ่จดัท าแผนชมุชน 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
1. โครงการพฒันาศกัยภาพสตรเีทศบาลต าบลกระจบั 
 



 
 

 

จดัท าโดย    งานบรกิารและเผยแพรว่ชิาการ    กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ     เทศบาลต าบลกระจบั     

    โทรศพัท์ 032 -299638 ตอ่ 107  website : www.krachab.go.th    E-mail  : admin@krachab.go.th           

   https://www.facebook.com/krachab  เทศบาลต าบลกระจบั   อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรุี 

สวนสาธารณะบงึกระจบั   มพีืน้ที ่9  ไร ่62  ตารางวา  ตัง้อยูท่ี ่ม. ๑๑  ต าบลหนองออ้         
 อ าเภอบา้นโปง่  จงัหวดัราชบรุ ี  (บรเิวณใกลก้บับงึกระจบั)  ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรตขิองอ าเภอบา้นโปง่  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ  28 กรกฎาคม 2564  ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบั 

การนนัทนาการ และการพักผอ่น 



ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

ด าเนินการ ใช้จา่ยจริง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตามเทศ
บญัญัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการบรหิาร 

 

12 

 

817,511.30 

 

817,511.30 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

17 17,761,310 15,891,968 

3. ยุทธศาสตร์การดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 
- 

 
- 

 
- 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

11 
 

 

8,826,000 

 

8,823,000 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ด้านเศรษฐกจิ 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 40 27,404,821.30 25,532,479.30 

ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

เทศบาลต าบลกระจบั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายงานรายรบั -รายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต้ังแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



รายงานรายรบั -รายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต้ังแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 


