
 

      งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน 
จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้
ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วย
ความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของ
แผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึง
ประสงค์ คือยังความเจริญม่ันคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง
และยั่งยืนตลอดไป  

                          สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขา้ราชการพลเรอืน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
              เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลกระจับ 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

 สภาเทศบาลต าบลกระจับ 

นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายศักฎิพัศว์   เสยีงแจ่ม 
รองประธานสภาเทศบาล นายมนสั  ใจเจน 

ประธานสภาเทศบาล 

นายยงยทุธ  หลีล้วน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายฐากร นิรุชบวรทัต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายนิพนธ์ สุพัฒนาโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวณัฐกานต์ ด่านกติต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสุณีย์ เขม่นกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางอังคณา ฤทัยคงถาวร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายมาโนช  แป้นน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายวิชาญ  ศรีสัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

นายพรเทพ นมิิตรนวิัฒน ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

      เรียนพี่น้องชาวเทศบาลต าบลกระจบัที่เคารพรักทุกท่าน การพฒันาเทศบาลต าบลกระจบั ใหย้ั่งยืนนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ภาคเอกชน ส่วนราชการและประชาชน  
ที่ร่วมแรง ร่วมใจในการท างาน เพื่อพี่น้องประชาชน มุ่งสู่ “การบรกิารดี
มมีาตรฐาน สานสรา้งสงัคมเปน็ธรรมน าสูเ่มืองนา่อยู่”  ภายใต้ นโยบาย
การบริหารงาน ไดแ้ก ่
       ๑  นโยบายดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๒  นโยบายเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
      ๓  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๔  นโยบายดา้นการพัฒนาชมุชน 
      ๕   นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ๖   นโยบายด้านการบริการและดา้นอื่น ๆ 
          นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ท าหน้าที่ในการบริหารเทศบาลต าบลกระจับ เพื่อพัฒนาบ้านเมอืงของ
เราให้มีความพร้อมในทกุ ๆ ด้าน ขอขอบพระคณุพี่น้องประชาชนเทศบาลต าบลกระจบั ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในทุก ๆ ด้าน และดิฉันจะทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไปพร้อมๆ กบัคณะผู้บริหาร ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลกระจบัทุกคนค่ะ 
             
      
                   นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย 

         นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ

 นายสุรัตน์  สวัสดี 
รองนายกเทศมนตรี 

นางสาวจันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์  
รองนายกเทศมนตรี 

นางสาวขวัญใจ  ศรีสัญญา 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 



๑. ๒. ๓. ๔. 
๕.

๑. นายสุรชัย     อุดมวิฑิต   ผูอ้ านวยการกองช่าง  
๒. นางสาวอารียา  พทิักษ์ภากร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๓. นางกฤติกา  เทพยุหะ  หัวหน้าหน่วยงานคลัง รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางระเบียบ  วราสนิธุ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๕. นายนิกร  ศรีพุทธโธ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก. ผู้อ านวยการกองการประปา 

ฝ่ายข้าราชการน าโดยนายสมศักดิ์  ตันเจริญ  ปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย             
ส่วนราชการต่างๆ   รวม  ๗  กองงาน มีพนักงาน ลูกจ้าง  รวมทั้งสิ้น  ๗๒ คน 

หวัหน้าส่วนราชการ 



บรกิารดีมมีาตรฐาน สานสรา้งสังคมเป็นธรรม น าสู่เมอืงนา่อยู่  
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลต าบลกระจับ 

พันธกิจ (Mission) 
๑.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค  ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอตอ่ความ
ต้องการของประชาชน 

๒.  ส่งเสริมและสนับสนนุการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรม     
ด้านเกษตรกรรม     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓.ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

๕.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ 

  ๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง ๗. สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (Strategy) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 



                

 

 

 

 

 

 

 
                        ความเป็นมาของเทศบาลต าบลกระจับ 
       เทศบาลต าบลกระจับ มีพื้นท่ีตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอ าเภอบ้านโป่งห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชไร่และท านา ซึ่งเดิมมีฐานะเป็น“สุขาภิบาลกระจับ”  
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2506  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
80 ตอนท่ี 114 หน้า 2626   ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก 
“สุขาภิบาลกระจับ” เป็น “เทศบาลต าบลกระจับ”   ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาล    เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีพื้นท่ี 
จ านวน    9.1   ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 
323   (ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500 เมตร มี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ   65   กิโลเมตร 

  ปัจจุบันส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ท่ี ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่  49  
หมู่ท่ี 9  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี    บนเนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน   94   ตารางวา  พ้ืนท่ีของ
เทศบาลมีอาณาเขตติดต่อ    ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลสระกระเทียม อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต ้ ติดต่อ  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

     ต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและ 

     ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลดอนกระเบ้ือง  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับมีหลายเชื้อสาย เช่น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน) มีจ านวนประชากรตามสถิติ
การทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลต าบลกระจับ ณ  เดือน  สิงหาคม  25๖๑  มีจ านวนท้ังสิ้น  ๓,๕๓๒  ครัวเรือน   
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท   มีโรงงานอุตสาหกรรม  หลายแห่ง  โดยเฉพาะ  
อุตสาหกรรมท่ีขึ้นชื่อ      คือ  อุตสาหกรรมอู่ต่อรถบัส  ประชาชนส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว    และ
รบัจา้งท่ัวไป  มสีถานท่ีศกัดิส์ทิธิท่ี์เปน็ท่ีเคารพและยดึเหนีย่วจติใจ  คอื  หลวงพอ่อโนทัยแห่งวัดจันทาราม  นอกเหนือจากนี้
ยังมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  และออกก าลังกาย   คอื  บงึกระจบันบัเปน็บงึน้ าจดืขนาดใหญ ่ ท่ีมพีืน้ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 
เทศบาลต าบลกระจบั  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ  



ค ำขวัญเทศบำลต ำบลกระจับ 

หลวงพ่ออโนทัยศักดิ์สิทธิ์  ประดิษฐ์รถบัสสวยหรู 

ด่ำนประตูสู่ภำคใต้  หลำกหลำยอุตสำหกรรม   

เมืองคนงำมน  ำใจ  สระน  ำใหญ่บึงกระจับ 



ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนรำยรับ  
ตั งแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๑ 

หมวดเงินอุดหนุน 

2,509,300.- บาท 

หมวดผลประโยชน์อื่น 

10,300.- บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

2,767,697.02 บาท 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนรำยจ่ำย  
ตั งแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐  กันยำยน ๒๕๖๑ 

งบด าเนินการ 

3,129,164.01.-บาท 

งบกลาง 

65,790.-บาท 

งบบุคลากร 

1,191,204.-บาท 

  



ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนรำยรับ  
ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

22,508,771.- บาท 

หมวดภาษีอากร 

11,726,190.45 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 

33,324,610.58บาท 
หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับ 

และใบอนุญาต 

  1,303,018.90บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

62,770.-บาท 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนรำยจ่ำย  
ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 

863,851.63บาท 

แผนงานการบริหารทั่วไป 

14,295,744.70 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3,913,204.24บาท 

แผนงานการศึกษา 

5,552,550.43 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 

1,918,611.60บาท 

แผนงานเคหะและชุมชม 

19,693,355.61บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

303,830.-บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

371,080.30บาท 

แผนงานงบกลาง 

15,654,585.02บาท 



นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  อาทิ เช่น ถนน  ท่อระบายน้ า  ไฟฟ้า  ประปา คูคลอง

ต่าง ๆ  โดยใช้งบประมาณของทางเทศบาล  และส่วนหนึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน  เช่น กรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เป็นต้น   

 



นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การสร้างโอกาสและช่องทางเพิ่มพูนรายได้  ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล  

เช่น  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  จัดให้มีการเรียนรู้อาชีพต่างๆ  เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  

ดอกไม้จากใบเตย  การประดิษฐ์ของเหลือใช้ ฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อสร้างรายได้        

สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 



    นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     เสริมสร้างสุขอนามัยให้กับพ่ีน้องประชาชนร่วมกับ อสม. ของเทศบาลต าบลกระจับ อาทิเช่น รณรงค์

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฝึกอบรมการท า CPR หรือการช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพให้กับ

ผู้สูงอายุ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม    ส่ง

เจ้าหน้าท่ีตรวจเย่ียมสถานประกอบการโรงงานต่างๆอย่างประจ า จัดให้มีสวนสาธารณะบริเวณริมบึงกระจับ  

เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนโดยท่ัวไป ได้ใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย  และด าเนินการตามนโยบาย

จังหวัดสะอาด  ตามหลัก  3 R  อบรมสร้างจิตส านึกให้พี่น้องประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแตต่้นทางจนถึง

ปลายทาง  รณรงค์การไม่ใช้ โฟมในส านักงาน เป็นต้น 

 



        นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  และเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ออกเยี่ยม

เยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน  ส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมของกลุ่มสตรีเทศบาลให้มีความเข้มแข็ง  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับ
ฟังแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาล จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ผู้สูงอายุ   
เป็นประจ าทุกปี 



    นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พัฒนาการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนท่ีได้มาตรฐาน  ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มีการพัฒนาร่างกาย

ความคิดและสติปัญญา  โดยพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ดูแลใส่ใจในสุขภาพของเด็กเล็ก  มอบ
ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมเด็ก  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง  ส่งเสริมกิจกรรม  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในวันส าคัญต่างๆ  เช่น  วันเด็ก  วัน
เข้าพรรษา  วันสงกรานต์ ตลอดจนวันวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 

 



         นโยบายด้านการบริการและด้านอื่นๆ 
      ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการกับ  พี่น้องประชาชน  พัฒนาให้พนักงานของ
องค์กรให้มีศักยภาพ  ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  จัดให้มีความเข้มแข็งในงานรักษาความสงบเรียบร้อย  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  ดูแลความเรียบร้อยด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบริการต่างๆ นอกสถานที่
ให้กับพ่ีน้องประชาชน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดราชบุรี 

 



มุ่งเน้นการท างานแบบเชิงรุก  ในการการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน มีเว็บไซต์ของ
เทศบาล ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดตั้งกลุ่มไลน์ในชุมชน  เพื่อแจ้งข่าวสารปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ  
โดยมีทีมงานของพนักงานเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที  โดยใช้ชื่อว่า  “กระจับฉับไว”  เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆกับหน่วยงานอื่นๆ  เช่น  โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อสมทบเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  สนับสนุน
งานกาชาดราชบุรี  กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดราชบุรี  รณรงค์การลดอุบัติภัยบนท้องถนนและกิจกรรมอื่นๆ  
อีกมากมาย 

 



กิจกรรม / โครงการพัฒนาด าเนินการ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลกระจบั 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑)  ปรับปรุงสวนสาธารณะบึงกระจับ   
2)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 
31/1 (ซอยบ้านอาจารย์สมบูรณ์) 
3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ าซอย
เทศบาลกระจับ 4/1 (บ้านคุณอ้ัง) 
4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยเลียบล าราง
ข้างอู่วงษ์ลือชัย  
5) ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 25 
(บ้านป้ายม)   
6) ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 4/1 
(ช่วงท้ายซอยเป็ดพะโล้)  
7) ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บริเวณ
ซอยเทศบาลกระจับ 8  
8)   ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยูซอย
ข้างร้านทรัพย์ทวีฮาร์ดแวร์  
9)   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะบึงกระจับ 
10) ติดตั้งเสาน าทางยางพาราบริเวณริมคลองชลประทานนคร
ชุมน์   
11) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง (ไฮแมส) บริเวณสะพานก่อนถึง
บึงกระจับ  
๑๒) ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นแบบ LED ซอยเทศบาล
กระจับ ๙ และซอยเทศบาลกระจับ 11  
๑๓) ขยายเขตไฟฟ้าซอยเรียบล ารางข้างอู่วงษ์ลือชัย (ต่อจาก
ของเดิมสุดเขต) 
๑๔) โครงการก่อสร้างที่จอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ริมบึงกระจับ) 
15) โครงการก่อสร้างห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รึมบึง
กระจับ) 
16) ขยายเขตประปาบริเวณซอยเลียบอู่วงษ์ลือชัย (ต่อจาก
ของเดิมสุดเขต) 

 
 

 

 

 

 

 

ด้านอื่นๆ 

๑)   โครงการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานที่ราชการ 
๒)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
๓)   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
๔)   โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดี ตาม
รอยพ่อ” 
๕)   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล 
๖)  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
๗) โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลัก ๓R   

๘)  โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร 

๙)  โครงการทบทวนแผนชุมชน 

๑๐) การฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

๑๑) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล
กระจับ   

๑๒) โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน                
ในเขตชุมชน  
๑๓) โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน    
และศึกษาดูงาน 
1๔) โครงการอบรมพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลต าบลกระจับ 

๑๕) อุดหนุนส าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑๖)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
17)  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

18)  โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
เขตเทศบาล 

19) โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  

20) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
๒1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

๒2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

๒3) โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่  (รึมบึงกระจับ)       

24) โครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
                                 ฯลฯ 

  


