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  ๑.นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
มกีารพฒันาและแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน กอ่สรา้ง
ปรบัปรงุถนน ทอ่ระบายน า้ ขยายเขตและปรบัปรงุซอ่มแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตประปา ครอบคลมุท ัว่ท ัง้พืน้ที ่
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   ๒.นโยบายเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิ  
   มพีฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยมกีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนั    
   ระหวา่ง ๓ อปท. อ าเภอบา้นโป่ง และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
   ราชบรุ ีโดย มท.๑ ลงพืน้ทีม่อบนโยบายการพฒันาพืน้ที ่และสรา้ง 
   โอกาสและชอ่งทางเพิม่พนูรายไดใ้หแ้กป่ระชาชนในเขตเทศบาล 
   ต าบลกระจบั 
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๓.นโยบายดา้นสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
จดัการขยะมลูฝอยของชมุชนอยา่งย ัง่ยนืโดยสง่ชมุชนหนองตะแคงกา้วหนา้ เขา้รว่ม
ประกวดชมุชน LIKE (ไร)้ขยะ ไดร้บัรางวลัชมุชนปลอดขยะ ( ZERO WASTE) ระดบั
ภาค ประจ าปี ๒๕๖๓ ประเภท กลุม่ S ชมุชนขนาดเล็กและรางวลันวตักรรมสรา้งสรรค์
สิง่ประดษิฐเ์พือ่ชุมชนยอดเยีย่ม ในโครงการขบัเคลือ่นชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ
อยา่งย ัง่ยนืระดบัอ าเภอบา้นโป่ง ซซี ัน่ ๑ และสง่ชมุชนหวัโป่งเขา้รว่มประกวดชมุชน 
LIKE (ไร)้ขยะ อยา่งย ัง่ยนืระดบัอ าเภอ ซซี ัน่ ๒ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิพรอ้มรางวลัโชว์
แอนแชรย์อดเยีย่ม และมกีารรณรงคป้์องกนัโรคไวรสัโคโรนา่ ๒๐๑๙ 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลกระจับ                Krachab Subdistrict Municipality Information Center 



รายงานผลการด าเนนิงาน เทศบาลต าบลกระจบั 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เทศบาลต าบลกระจบั  KRACHAB SUBDISTRICT MUNICIPALITY  
วสิยัทศัน ์: บรกิารด ีมมีาตรฐาน สานสรา้งสงัคมเป็นธรรม น าสูเ่มอืงนา่อยู ่

๔.นโยบายดา้นการพฒันาชมุชน พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาสใหอ้ยู่
อยา่งมศีกัด ิศ์รแีละมคีณุคา่ทางสงัคม สง่เสรมิการรวมกลุม่ชมรมผูส้งูอาย ุการออก
เยีย่มเยยีนผูส้งูอาย ุผูป่้วยตดิเตยีง ผูด้อ้ยโอกาส และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากปญัหา        
น า้ทว่มในชมุชน  
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๕. นโยบายดา้นสงัคม การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม พฒันาการศกึษา
ระดบักอ่นวยัเรยีนทีไ่ดม้าตรฐาน  สง่เสรมิใหเ้ด็กเล็ก มกีารพฒันาท ัง้ทางดา้น
รา่งกาย อารมณ์ จติใจ สง่เสรมิอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม จดัโครงการวนัส าคญั
ของชาต ิวนัเด็กแหง่ชาต ิ 
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๖.นโยบายดา้นการเมอืงการบรหิาร สนบัสนนุใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิน่ มกีารจดัประชุมสภาเทศบาล จดัโครงการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่จดัโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย              
จดัโครงการอบรมและทศันศกึษาดงูาน เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของผูบ้รหิาร 
สมาชกิเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้ง เป็นตน้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 
ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการบรหิาร 
1. โครงการจัดท าจดหมายข่าวเทศบาล 
2. โครงการคลินิกกฎหมาย 
3. โครงการวันส าคญัของชาต ิ
4. โครงการจัดท าปฏิทินประชาสมัพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลกระจับ 
5. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้ง 
 6. ติดตั้งซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 บริเวณสะพานลอยทางเข้าเทศบาล 
 7. ติดตั้งซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าสวนสาธารณะบึงกระจับ 
 8. จัดซื้อล าโพงเสยีงไรส้ายพร้อมติดตั้งครบชุด 
9. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
10. แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ต าบลกระจับ 
11. โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
12. โครงการประชาสัมพันธ์การจดัเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ            
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
13. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม ่
14. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ 
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
1. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับเดก็นักเรียนโรงเรียนวดัจันทาราม 

(ตั้งตรงจิตร 5) 
2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระจับ (รร.วัดจันทารามฯ) 
3. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระจับ(บึงกระจับ) 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(รร.วดัจันทารามฯ) 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(บึงกระจับ) 
6. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
7.โครงการตดิตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ 
(รร.วัดจันทารามฯ) 
8. โครงการติดตั้งปรับปรุงถังบ าบัดน้ าเสยีพร้อมวางระบบระบายน้ าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (รร.วัดจันทารามฯ) 
9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   
10. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม     
(ตั้งตรงจิตร 5) 
 
 

11. โครงการสนับสนุนการแข่งขนักีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล 
12. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
13. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
14.โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
15. เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
16. เบีย้ยังชีพผู้พิการ 
17. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
18. สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ศักยภาพคณะท างานดา้นการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง 
1. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน และก่อสรา้งถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหัว
โป่ง (ถนนเลียบคลองถึงกฤษฎาดีเซล) ชุมชนหัวโป่ง 
2.โครงการตดิตั้งเสาน าทางยางพารา บริเวณรมิคลองชลประทานนครชุมน์
(ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 
3. ก่อสร้างถนนแอสฟสัท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 4/1 (ช่วงท้ายซอย
เป็ดพะโล้) ชุมชนหนองตะแคงสรา้งสรรค ์
4.ปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ าซอยเทศบาลกระจับ 4/2  
5.ก่อสรา้งประตูรั้วพร้อมปา้ยชื่อบริเวณสวนสาธารคณะบึงกระจับ 
6. โครงการปรับปรุงเปลีย่นท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 27 
7. โครงการปรับปรุงเปลีย่นท่อเมนประปาซอยข้ามปั้มโมบิล 
8. โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลโรงธูป 
9. โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลบางตาล 
10. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานน้ าอุปโภค-บริโภค 

     

 http://www.krachab.go.th/assets-admin/files/ 

plan/14070898095690.pdf   

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลกระจับ พ.ศ.2563 






