
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําจดหมายข่าวเทศบาล จัดทําจดหมายข่าวเทศบาล 15 วัน /1 ครั้ง  - เทศบาล กองวิชาการฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารเทศบาล ตําบลกระจับ

ให้ประชาชนได้รับทราบ

่

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อรณรงค์และ 130,000 เทศบาล สํานักปลัด √

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาท ตําบลกระจับ

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(5 ธันวาคม) อย่างน้อย 500 คน

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน - เทศบาล กองคลัง √ √

ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิน เกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย ตําบลกระจับ

ให้มีประสิทธิภาพ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในแต่ละกองเกี่ยวกับ - เทศบาล กองคลัง √ √

งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุ ตําบลกระจับ



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการบริการรับชําระภาษี บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - เทศบาล กองคลัง √ √ √ √ √

นอกสถานที่ ทั้ง 12 ชุมชน ตําบลกระจับ

6 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฝกึอบรมและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ภายในหรือต่างประเทศของ เทศบาล พนักงาน ฯลฯ ตําบลกระจับ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน ฯลฯ

7 จัดทําวารสารเทศบาล จัดทําวารสารเทศบาล  4 เดือน / ครั้ง  - เทศบาล กองวิชาการฯ √ √ √

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ตําบลกระจับ

และหน่วยงานอื่น ๆ  

8 จัดซื้อบอร์ดติดประกาศตู้กระจก จัดซื้อบอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเดียว 16,500 เทศบาล กองวิชาการฯ √

จํานวน 3 ตู้ ตําบลกระจับ

9 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี 5,000 เทศบาล สํานักปลัด √

เช่น ทําบุญตักบาตร , จัดบอร์ดแสดง ตําบลกระจับ

ผลงาน , จัดพิธีถวายราชสักการะและ

ถวายสดุดี จํานวน 80 คน



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล พัฒนาบุคลากรเทศบาล จํานวน 80 คน 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ

11 โครงการออกสํารวจและให้ ให้ความรู้และคําแนะนําผู้ประกอบการที่เข้า - เทศบาล กองคลัง √ √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ความรู้ผู้ประกอบการเรื่อง ข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตําบลกระจับ

การจดทะเบียนพาณิชย์

12 โครงการสํารวจตรวจเยี่ยม บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ - เทศบาล กองคลัง √ √ √

ผู้ประกอบการบ้านเช่า ตําบลกระจับ

13 โครงการออกสํารวจ ออกสํารวจผู้ประกอบการรายใหม่ - เทศบาล กองคลัง √ √

       ผู้ประกอบการรายใหม่ ตําบลกระจับ

14 โครงการจัดวันเฉลิมพระชนม จัดเวทีพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อรณรงค์และ 130,000 เทศบาล สํานักปลัด √

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จ ตําบลกระจับ

พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 500 คน



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อระบบไมค์ชุดประชุม 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ครุภัณฑ์ ประจํา ตําบลกระจับ

สํานักปลัดเทศบาล

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 58,000 เทศบาล สํานักปลัด √

่

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จํานวน 2 เครื่อง ตําบลกระจับ

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา 32,000 เทศบาล สํานักปลัด √

จํานวน 2 เครื่อง ตําบลกระจับ

4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 176,000 เทศบาล สํานักปลัด √

จํานวน 6 เครื่อง ตําบลกระจับ

5. จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นจํานวน 1 เครื่อง 2,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ตําบลกระจับ



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง 35,000 เทศบาล กองคลัง √

ครุภัณฑ์ ประจํากองคลัง ตําบลกระจับ

2. จัดซื้อเครื่อง Multifunction 17,000 เทศบาล กองคลัง √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. จดซอเครอง Multifunction 17,000 เทศบาล กองคลง √

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ

3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 58,000 เทศบาล กองคลัง √

 ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ตําบลกระจับ

4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED  16,000 เทศบาล กองคลัง √

ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ

5. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  6,400 เทศบาล กองคลัง √

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ตําบลกระจับ

6. จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จํานวน 1 ชุด 5,500 เทศบาล กองคลัง √ √

ตําบลกระจับ



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ 29,000 เทศบาล กองวิชาการฯ √

ครุภัณฑ์ ประจาํกองวิชาการฯ ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด 4,300 เทศบาล กองวิชาการฯ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

2. จดซอเครองพมพแบบหมกฉด 4,300 เทศบาล กองวชาการฯ

( Inkjet Printer ) จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ √

3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 3,200 เทศบาล กองวิชาการฯ √

จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50 คน ตําบลกระจับ

2 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 6. จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว 24,000 เทศบาล สํานักปลัด √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการจดหา เครองมอ เครองใช 6. จดซอสายสงนาดบเพลงขนาด 1.5 นว 24,000 เทศบาล สานกปลด √

ครุภัณฑ์ ประจํา ยาว 20 เมตร (จํานวน 2 เส้น) ตําบลกระจับ

สํานักปลัดเทศบาล ราคาเส้นละ 12,000 บาท

3 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน 100,000 เทศบาล สํานักปลัด √

การดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ ตําบลกระจับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

4 ปรับปรุงห้องป้องกันชั้น 2 ปรับปรุงห้องป้องกันชั้น 2 200,000 เทศบาล สํานักปลัด √ √ √

1. ทําห้องน้ํา 1 ห้อง ตําบลกระจับ

2. ซ่อมหลังคา

3. ซ่อมฝ้าเพดาน

4. เพิ่มหน้าต่าง 2 บาน



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 6. จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว 24,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ครุภัณฑ ์ประจํา ยาว 20 เมตร (จํานวน 2 เส้น) ตําบลกระจับ

สํานักปลัดเทศบาล ราคาเส้นละ 12,000 บาท

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

7. ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบชนิดเคลื่อนที่ได้ 100,000 เทศบาล สํานักปลัด √

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด ตําบลกระจับ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทบทวนแผนชุมชน จัดอบรมให้กับชุมชนในเขตเทศบาล 20,000 เทศบาล สํานักปลัด √

อย่างน้อย 80 คน ตําบลกระจับ

2 โครงการสํารวจและจัดเก็บ ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมลพื้นฐาน 30,000 เทศบาล สํานักปลัด √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการสารวจและจดเกบ ดาเนนการสารวจและจดเกบขอมูลพนฐาน 30,000 เทศบาล สานกปลด √

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขตชุมชน ครัวเรือนในทุกชุมชน จํานวน 3,120 ตําบลกระจับ

ครัวเรือน

3 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 150,000 เทศบาล สํานักปลัด √

ที่ปรึกษาชุมชนและศึกษาดูงาน        ที่ปรึกษาชุมชน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ตําบลกระจับ

จํานวน 120 คน



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน 10,000 เทศบาล กองช่าง √ √

ครุภัณฑ์ ประจาํกองช่าง จํานวน 4 ตัว ตําบลกระจับ

2 จัดซื้อเก้าอื้สําหรับปฏิบัติผ้บริหาร 5 000 เทศบาล กองช่าง √ √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. จดซอเกาอสาหรบปฏบตผูบรหาร 5,000 เทศบาล กองชาง √ √

จํานวน 1 ตัว ตําบลกระจับ

3. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียด 10,000 เทศบาล กองช่าง √ √

ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตําบลกระจับ

2 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √

ครุภัณฑ์ ประจํากองสาธารณสุข จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ

2. ซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย 1,100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √

แบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน ตําบลกระจับ



แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์  จํานวน 1 เครื่อง 23,000 เทศบาล กองการประปา √

ครุภัณฑ์ ประจํากองการประปา ตําบลกระจับ

2. จัดซื้อจอภาพแบบ LED จํานวน  1 จอ 4,300 เทศบาล กองการประปา √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

,

ตําบลกระจับ



2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
เพื่อให้มีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น

แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน  - เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ศพด. บ้านละ - บ้านของเด็ก กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)
เทศบาลตําบลกระจับ

1 กจกรรมเยยมบานเดกนกเรยน   เยยมบานเดกนกเรยน ศพด. บานละ บานของเดก กองการศกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย นักเรียน ศพด.

เทศบาลตําบลกระจับ

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 1,748,000 ร.ร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม ตั้งตรงจิตร 5

3 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 416,500 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ เด็กเล็ก

กระจับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0814.6/

ว. 1507  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559



แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็ก จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียน 162,880 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ เด็กเล็กฯ

ตําบลกระจับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ร.ร.วัดจันทาราม

ท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0816.4/ว1507

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ทองถน ดวนทสุด ท มท 0816.4/ว1507

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

5 โครงการกระเป๋านิทาน จัดกระเป๋านิทานให้เด็กศูนย์พัฒนา - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กเล็กฯ ยืมกลับบ้าน เด็กเล็ก

6 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ จัดอบรมด้านจิตสาธารณะและการอนุรักษ์ 50,000 ชุมชนในเขต กองการศึกษา √

เยาวชนในเขตเทศบาล สิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน เทศบาล

เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -จัดกิจกรรมวันเด็ก เด็กและเยาวชนร่วม 120,000 เทศบาล กองการศึกษา √

กิจกรรมอย่างน้อย จํานวน 1,000 คน ตําบลกระจับ



แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียน จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับเด็ก 20,000 ฟาร์มจระเข้ กองการศึกษา √

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สวนสามพราน

กระจับ ตําบลกระจับ  จํานวน 1  ครั้ง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)
เทศบาลตําบลกระจับ

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02

9 โครงการสร้างงานจากภูมิปัญญา จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน 30,000 เทศบาล กองการศึกษา √

ท้องถิ่น การจัดทํายาหม่องน้ํา/การบูร ตําบลกระจับ

10 โครงการมอบประกาศนียบัตร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็ก 5,000 ณ ห้องประชุม กองการศึกษา √

ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ครั้ง ร.ร.วัดจันทาราม

เด็กเล็กฯ ตั้งตรงจิตร 5

11 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 เทศบาล กองการศึกษา √ √

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตําบลกระจับ

ตําบลกระจับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห่รถบุปผชาติประจําปีชุมชน 150,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

สงกรานต์ และหน่วยงาน

 - การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

 - การรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ

้

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - การสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ์

13 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษา 30,000 รร.วัดจันทาราม กองการศึกษา √

แก่เด็กเยาวชนและประชานเพื่อ - แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม (ตั้งตรงจิตร 5)

สู่อาเซียน

14 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดขบวนแห่เทียนพรรษาประจําชุมชน 10,000 วัดจันทาราม กองการศึกษา √

แห่เทียนพรรษา และหน่วยงาน

 - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทารามและ

วัดที่ชุมชนประสงค์จํานําไปถวาย

15 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา √

ตําบลกระจับ (ริมบึงกระจับ) ตําบลกระจับ (ริมบึงกระจับ) เด็กเล็ก

(ริมบึงกระจับ)



แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 29,000 เทศบาล กองการศึกษา √

ครุภัณฑ์ ประจํากองการศกึษา ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ

2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,200 เทศบาล กองการศึกษา √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. จดซอเครองสารองไฟฟา 3,200 เทศบาล กองการศกษา √

800 VA จํานวน   1 เครื่อง ตําบลกระจับ

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 7,300 เทศบาล กองการศึกษา √

LED  ขาวดํา แบบ Network ตําบลกระจับ

4. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 4,500 เทศบาล กองการศึกษา √

ตําบลกระจับ



แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการธรรมะนําทาง - ฝึกปฏิบัติธรรม  จํานวน 60 คน 50,000 วัดพระศรีอารย์ กองการศึกษา √

- ความรู้เรื่องพุทธศาสนา อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)
เทศบาลตําบลกระจับ

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02

2 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งติดตั้ง 1,390,000 ชุมชนในเขต กองการศึกษา √

กลางแจ้ง 12 ชุมชน เทศบาล

3 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสําหรับ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจํานวน 12 ชุมชน 90,000 ชุมชนในเขต กองการศึกษา √

ชุมชน เทศบาล



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตรวจอาหารปลอดภัย กิจกรรมตรวจอาหารกลางวันของ - ศูนย์พัฒนา กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เด็กนักเรียน ศพด. เด็กเล็ก

2 โครงการ รณรงค์ป้องกันและ 1. การประชาสัมพันธ์ - ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ความคมโรคไข้เลือดออก - ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาล

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ความคุมโรคไขเลอดออก      ปายประชาสมพนธ เทศบาล

    - เสียงตามสาย

    - แผ่นพับ

    - ป้ายประชาสัมพันธ์

2. จัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ํายุงลาย 4 ครั้ง/ปีและทุก 7 วัน

ที่มีการระบาย

3. พ่นหมอกควัน/ฝอยละออก 4 ครั้ง/ปี

4. สํารวจครัวเรือน ดัชนีความชุกลูกน้ํา

ยุงลาย ค่า HI ไม่ให้เกินร้อยละ 10

5.ดําเนินการกิจกรรม "บ้านนี้ปลอดลูกน้ํา

ยุงลาย" ดังนี้

     - รับสมัครครัวเรือนที่สนใน

     - ตรวจประเมินฯแล้วผ่านและเป็นบ้าน

ที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย (รับไข่ 4 ฟอง)



แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการเพิ่มศักยภาพ 1.จัดประชุมและอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. 42,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เดือนละ 1 ครั้ง ตําบลกระจบั

2.การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของ 

อสม. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

(ศสมช.)

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

(ศสมช.)

3.ยกระดับมาตรฐาน อสม. โครงการสอบ

ประเมินความรู้ทุกเดือน โดยแบ่งเป็น ดังนี้

   -อสม.ระดับต้น

   -อสม.ระดับกลาง

   อสม.ระดับสูง

4 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพ จัดทําโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพ - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ในช่วงปิดภาคเรียน และทุก ๆ เด็กเล็ก √ √ √ √ √ √

2 เดือน พร้อมทั้งประสานกองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 - กิจกรรมดูแลสุขภาพปากและฟัน

 - กิจกรรมปลอดโรคปลอดภัย

5 อุดหนุนสําหรับการพัฒนา อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร 36,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข √

สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12 ชุมชน ๆ เทศบาล

ละ 3,000 บาท



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 1. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √

ครุภัณฑ์ ประจํากองสาธารณสุข จํานวน 1 เครื่อง ตําบลกระจับ

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหารงาน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 177,500 กองทุนหลัก กองสาธารณสุข √

แห่งชาติให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ประกันสุขภาพ

คนละ 22.50  บาท  จํานวน 7,885 คน

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมลภาวะ มลพิษ ในชุมชนลดปริมาณลง

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจ้างเหมาผ้ดแลคลอง จ้างเหมาดแลคคลองสาธารณะภายใน 348,400 คลอง กองสาธารณสข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 การจางเหมาผูดูแลคลอง จางเหมาดูแลคูคลองสาธารณะภายใน 348,400 คลอง กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

เขตเทศบาล จํานวน 7 คน สาธารณะ

 1. คลองสายดอนกระเบื้อง  จํานวน 2 คน จํานวน 5 สาย

 2. คลองสายดอนบอสโก    จํานวน 1 คน

 3. คลองสายบางตาล        จํานวน 1 คน

 4. คลองสายแต้ฮะหลี       จํานวน 1 คน

 5. คลองสายหนองกระจ่อย จํานวน 2 คน

2 โครงการคลองสวยน้ําใส 1. การพัฒนาด้านการบําบัด ฟื้นฟู 50,000 คลองสาธารณะ กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

คนไทยมีความสุข สิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล

"ทําดี ตามรอยพ่อ" 2. การพัฒนาสร้างจิตสํานึกและความ ตําบลกระจับ

  ตระหนักในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 แห่ง

3. การพัฒนาการเฝ้าระวัง และการป้องกัน

    สิ่งแวดล้อม

4. การติดตามและประเมินผล



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  - 1 .บ.ราชา กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขต 2. ติดตามและตรวจสอบแหล่งกําเนิดและ เซรามิค

เทศบาล สาเหตุของปัญหามลพิษในเขตเทศบาล 2. บ.นําเชา

3. กํากับ ดแล ติดตามผลการดําเนินงาน 3. บ.วีอาร์เค

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3. กากบ ดูแล ตดตามผลการดาเนนงาน 3. บ.วอารเค

ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล สเปคตรัม

4. มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบายของเสีย 4. ฟาร์มสุกร

จากแหล่งกําเนิดต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ําโดย 5. อื่น ๆ

มีเครือข่าย จํานวน 1 ชุด

5. การตรวจสอบและควบคุมโรงงานฯ ตาม

มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

6. มีการสรุปผลการติดตาม และตรวจสอบ

การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

แจ้งในที่ประชุม



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการถนนสวย ซอยสะอาด 1. ดําเนินการจัดกิจกรรม ปรับปรุงถนน  - 1.ถนนสาย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

และไหล่ทางให้เกิดความสะอาด สวยงาม หนองปลาดุก

ปลอดภัย จํานวน 2 สาย 2.ถนนสาย

2. ดําเนินการพัฒนาโดยร่วมมือกับ เลียบคลอง

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. ดาเนนการพฒนาโดยรวมมอกบ เลยบคลอง

หน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริษัท ชุมชน ฯลฯ ดอนกระเบื้อง

3.ซอยเทศบาล

กระจับ 7

5 โครงการอาหารสะอาด ดําเนินการตรวจประเมินร้านจําหน่ายอาหาร  - สถานที่จําหน่าย กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

รสชาดอร่อย ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ดังนี้ อาหารในเขต

Clean food good Taste 1. โรงอาหาร  จํานวน 1 แห่ง เทศบาล

2. ร้านจําหน่ายอาหาร จํานวน 5 แห่ง

3. แผงลอยจําหน่ายอาหาร จํานวน 

10 แห่ง



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1.อบรมและให้ความรู้ 30,000 ทุกชุมชน กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ด้วยหลัก 3 R 2.ดําเนินการกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ

ดังนี้

- ชมชนต้นแบบการจัดการขยะมลฝอย

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

    ชุมชนตนแบบการจดการขยะมูลฝอย

ด้วยหลัก 3 R จํานวน 1 ชุมชน

    -สร้างกลุ่มแกนนําการคัดแยกขยะ

มูลฝอย ด้วยหลัก 3 R จํานวน 1 กลุ่ม

     -กิจกรรม "ขยะบุญ" โดยการรับบริจาค

ขยะที่ขายได้ ทุกวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

     -รณรงค์ลดการใช้โฟมในสํานักงานและ

รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วยหลัก 3 R



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการตลาดนัดปลอดสาร 1. ดําเนินการตรวจหาสารปนเปื้อน  - 1. ตลาดนัด กองสาธารณสุข √ √ √

ปนเปื้อน   -ตลาดนัด  3  แห่ง จํานวน 3 แห่ง

  -ห้างสรรพสินค้า  2  แห่ง 2. ห้างสรรพ

2. ยกระดับตลาดนัดให้ได้มาตรฐานของ  สินค้า 2 แห่ง

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

กระทรวงสาธารณสุข 3 ประการ คือ

  1) ความสะอาดของสถานที่จําหน่าย

อาหาร

  2) อาหารที่จําหน่ายต้องปลอดภัยจาก

สารต้องห้าม

  3) มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาทําความสะอาดทางเท้า จ้างเหมาทําความสะอาดทางเท้าและ 150,000 เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

และไหล่ทาง ไหล่ทาง จํานวน 4 คน ตําบลกระจับ

2 การฉีดล้างทําความสะอาด - ฉีดล้าง ดดโคลนเลนและทําความ ตามความ เทศบาล กองสาธารณสข √ √ √

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 การฉดลางทาความสะอาด        ฉดลาง ดูดโคลนเลนและทาความ ตามความ เทศบาล กองสาธารณสุข √ √ √

ท่อระบายน้ํา สะอาด ท่อระบายน้ําภายในเขตเทศบาล จําเป็น ตําบลกระจับ



4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปการให้เพียงพอได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
( บาท ) ดาเนนการ ดาเนนการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ 1,900,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

ขยายไหล่ทางถนน ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 กระจับ 36

ซอยเทศบาลกระจับ 36 เมตร ยาว 530 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,148 ตร.ม.

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 490,000 บริเวณ กองช่าง √ √

บริเวณถนนเลียบคลองหนอง หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร เลียบคลอง

กระจ่อย ยาว 80 เมตร พร้อมปรับปรุงท่อลอดคลอง หนองกระจ่อย

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 ม. 1,000,000 ซอยกระจับ 22 กองช่าง √ √ √

เสริมเหล็กบริเวณซอยเทศบาล ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 235 ม.

กระจับ 22 ปรับปรุงปากบ่อพักเดิม จํานวน 46 บ่อ



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 ม. 1,150,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √ √

เสริมเหล็กแบบรางยูบริเวณ ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกวา่ 240 ม. กระจับ 11

ซอยเทศบาลกระจับ 11 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5 ก่อสร้างถนนผิวหินคลุกบริเวณ ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก 0.20 เมตร 350,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

ชอยเทศบาลกระจับ 13/1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร กระจับ 13/1 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

6 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยูขนาด 850,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ภายในกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ฝั่ง กระจับ 13

บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 13 ไม่น้อยกว่า 280 ม.

7 ก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อ ศพด. ก่อสร้างรั้ว , ประตู พร้อมป้ายชื่อ ศพด. 5,000,000 ศูนย์พัฒนา กองช่าง √ √ √ √ √

(ริมบึงกระจับ) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180 เมตร เด็กเล็กฯ

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) (ริมบึงกระจับ)

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 700,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

ซอยเทศบาลกระจับ 29/2 หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร กระจับ 29/2



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 150,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

อําเภอบ้านโป่ง กระจับ 14 กระจับ 14

(ตามหนังสือที่ มค.5309.32/ปปง.(ปค)

811/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

811/2559 ลงวนท 12 กนยายน 2559

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 150,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

อําเภอบ้านโป่ง กระจับ 26/2 กระจับ 26/2

(ตามหนังสือที่ มค.5309.32/ปปง.(ปค)

810/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559

11 ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เปลี่ยนสายเมนพร้อมติดตั้งโคมไฟ 350,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

ซอยเทศบาลกระจับ 15 จํานวน 51 โคม ระยะทาง 1,350 ม. กระจับ 15

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนสายเมนพร้อมติดตั้งโคมไฟ 150,000 ซอยเทศบาล กองช่าง √ √

ซอยเทศบาลกระจับ 22 จํานวน 15 โคม ระยะทาง 428 เมตร กระจับ 22

(ช่องทางออกหล่อยาง)



แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา PVC 120,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

ปากซอย 5 หลังมูลนิธิรวมใจฯ ขนาด ø 3" ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน กระจับ

ถึงหน้าร้านเสริมสวยน้อย ระยะทาง 120 เมตร

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา วางท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 3"     100,000 เทศบาลตําบล กองการประปา √

ซอยเทศบาลกระจับ 15 ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 240 เมตร กระจับ



5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
( บาท ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 แบบ ผด. 02
เทศบาลตําบลกระจับ

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
( บาท ) ดาเนนการ ดาเนนการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี จัดฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรี 50,000 เทศบาล สํานักปลัด √

เทศบาลตําบลกระจับ ในเขตเทศบาล  จํานวน 120 คน ตําบลกระจับ
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