
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) “ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าผลการติดตามและประเมินผลที่ได้รับจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) เทศบาล 
เมืองบางกรวย จึงขอประกาศผลการด าเนินการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองบางกรวย  
    “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบางกรวย  
    1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
    2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
    3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ  
    4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน  
    5. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลเมืองบางกรวย ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
    1. แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 
    2. แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
    3. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
    2. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
    3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
    4. แนวทางการพัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
      2. แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      3. แนวทางการบริหารจัดการเหตุร าคาญและมลพิษอ่ืน ๆ 
      4. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
      1. แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูด้านการสาธารณสุข 
      2. แนวทางการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
         ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 
      3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพและพัฒนารายได้ประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง 
      4. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
      5. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      6. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
        7. แนวทางการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

1. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
2. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 
3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 
4. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. แนวทางการพัฒนาระบบรายได้ 
6. แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและวันส าคัญ

ต่าง ๆ 
7. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

แผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล 
8. แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
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ง. การวางแผน 
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-

2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 
ต่อไป 

เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 และมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

3 6,400,000.00 13 56,300,000.00 9 280,730,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 25 57,798,000.00 19 71,945,000.00 29 66,097,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 20 25,150,000.00 9 56,580,000.00 8 6,580,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 49 126,924,600.00 42 126,474,600.00 41 76,534,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และการบริการ
สาธารณะ 

47 75,887,200.00 30 59,795,500.00 25 5,355,500.00 

รวม 144 292,159,800.00 113 371,095,100.00 112 435,297,300.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกรวย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  120   โครงการ 
งบประมาณ   173,544,600   บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 3 6,400,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 42,165,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 16 31,240,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 45 77,266,600 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 38 16,473,000 

รวม 120 173,544,600 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบางกรวย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

โครงการลอกคลองภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

2,000,000.00 - เพื่อให้การระบายน้ าไดด้ี สะดวก - 
ลดปัญหาน้ าท่วมขังภายในเขตชุมชน  

ลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ไม่น้อยกว่า 
17 คลอง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

โครงการก่อสร้างดาดคลองตัวยู ชุมชนวัด
ลุ่มคงคาราม 

400,000.00 เพื่อรักษาสภาพแนวล าคลองระบาย
น้ า 

- ก่อสร้างดาดคลองความยาว 25 เมตร บริเวณหลัง
โรงเรียน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบาย
น้ าสะพานพระราม ๗ 

4,000,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมประตู ระบายน้ า 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

50,000.00 เพื่อชดเชยเงินให้ผู้รับจา้งตาม
ระเบียบราชการ 

- ชดเชยเงินให้ผู้รับจ้างโครงการกอ่สร้างของเทศบาล
เมืองบางกรวยที่เป็นสญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ร้อย
ละ 100 ของโครงการที่ต้องชดเชย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มบ่อ
พักรางว,ีท่อระบายน้ า บรเิวณ ซอย
ประมวญสุข (เทิดพระเกียรติ 3) หมู่ 5 
ต าบลวัดชลอ 

2,500,000.00 - เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร พร้อมบ่อ
พัก,รางวี,ท่อระบายน้ า (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)  



๘ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ต าบล
วัดชลอ และต าบลบางกรวย 

1,000,000.00 เพื่อให้ถนนมีสัญญาณเครื่องหมาย
จราจรที่ชัดเจน 

ทาสี, ตีเส้น เครื่องหมายจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้ม ท่อ
ระบายน้ า , บ่อพัก,รางวี บรเิวณหมู่บ้าน
ศรีบัณฑิต 3 หมู่ 6 ต าบลบางกรวย  

500,000.00 เพื่อประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 33.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 155.10 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายน้ า , บ่อพัก ,รางว ี(บ้านเลขท่ี 97/135 
ต าบลบางกรวย) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.
ส.ล. (บรเิวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง) 
หมู่10 ต าบลวัดชลอ 

230,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา ของประชาชน 

-ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้ากว้างประมาณ 1.05 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 58 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
60.90 ตารางเมตร 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน หมู่บ้าน ส. ภาณุ
รังษีหมู่ท่ี 7,8,9 ต าบลบางกรวย  

15,700,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ป้องกัน น้ าท่วมขัง  

-ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร กว้าง 6.80 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 65 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 442 ตารางเมตร -ปรับปรุงถนน แอสฟัลท์
ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กว้าง 7.80 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,496 
ตารางเมตร -ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติก หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร กว้าง 9.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 600 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร -ปรับปรุงรางวี ค.



๙ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 750 เมตร -ปรับปรุงบ่อพักในผิวจราจร 
จ านวน 36 บ่อ  

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงหลอ่ หลัง
หมู่บ้านสมชาย หมู่ที่ 5,6 ต าบลบาง
กรวย  

9,700,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ป้องกัน น้ าท่วมขัง  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก คอนกรตี หนาเฉลีย่ 0.07 
เมตร กว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,066 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า6,039 ตารางเมตร -ก่อสร้างบ่อ
พัก ค.ส.ล. จ านวน 220 บ่อ -ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,854 
เมตร -ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,834 เมตร  

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มท่อ
ระบายน้ า,รางว,ีบ่อพัก บริเวณซอย ส.
ภาณรุังษี ซ.1 (ช่วง 2) ม.9 ต าบลบาง
กรวย  

1,300,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมาของประชาชน  

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า ,รางวี (ตามแบบแปลนเทศบาล เมือง
บางกรวย)  

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มท่อ
ระบายน้ ารางว,ีบ่อพัก บริเวณ ซอยช่าง
อาวุธ (ตรงข้ามวัดจันทร์) ม.6 ต าบลบาง
กรวย  

700,000.00 -เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 กว้างประมาณ 3 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.50 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 133.50 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.60 เมตร ยาว



๑๐ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ไม่น้อยกว่า 24 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.4 
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า,ท่อระบายน้ า,รางว,ีบ่อ
พัก (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)  

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ต าบลวัดชลอ 
, ต าบลบางกรวย  

2,000,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มาของประชาชน 

- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าที่ช ารุด โดยเปลี่ยนเป็นฝา
เหล็กหล่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจ านวนที่ช ารุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)  

14. ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า บ่อพัก 
รางวี บริเวณหมู่บ้านสมชาย จากบริเวณ
สะพานคลองวัดจันทร์ ถึงแยกสมชาย 
ซอย 1 

1,000,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ป้องกัน น้ าท่วมขัง  

-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 17 บ่อ -ก่อสร้างรางวี 
ค.ศ.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 125 เมตร -วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร -งานคืนสภาพ
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
126 ตารางเมตร  

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนชุมชนวัดลุม่คงคา
ราม จากบรเิวณปากทางคอนโดนริันดร์ 
ถึงซุ้มวัดลุ่มคงคาราม 

3,100,000.00 - เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัยบริเวณชุมชน - เพื่อป้องกัน
พื้นที่สาธารณะ  

- ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 34 บ่อ - ก่อสร้างบ่อ
พัก ค.ส.ล. จ านวน 65 บ่อ - ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 497 
เมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 497 เมตร - ปรับปรงุถนนผิวจราจร แอส
ฟัลท์ติก ค.ส.ล. หนา 0.07 เมตร กว้าง 4.30 เมตร ยาว 
454 เมตร  



๑๑ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงโปะ๊ท่าเทียบเรือ 
บริเวณตรงข้ามอ าเภอบางกรวย รมิคลอง
บางกอกน้อย ต าบลวัดชลอ 

2,000,000.00 เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การสญัจรไปมา ของประชาชน
เพื่อให้โป๊ะท่าเทียบเรือเดมิมี
มาตรฐาน 

- ปรับปรุงโป๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 เมตร - ปรับปรุง
ท่าเทียบเรือบริเวณตรงข้ามอ าเภอบางกรวย ริมคลอง
บางกอกน้อย ต าบลวัดชลอ  

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย 

1,620,000.00 เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป-มาไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จ านวน 250 
ดวง - โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตถ์ จ านวน 
100 ดวง  

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรม ด้านการจราจร 15,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน
การจราจรให้มีความเข้าใจในเรื่องกฏ
ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการจราจรให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และอาสาสมัครฯ จ านวน 
25 คน  

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนกิจการจราจรภายใน
เขตเทศบาล 

50,000.00 เพื่อพัฒนาระบบจราจรในเขต
เทศบาลให้มีความคล่องตัว ปลอดภัย
และมีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจดัท าและปรับปรุงเครื่องหมาย
และสญัญาณจราจรตามถนนสายต่าง ๆ ตามที่ สภอ.บาง
กรวยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายบอกทาง 
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยในการสญัจรไป-มา 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดท าตดิตั้งเครื่องหมาย ป้าย
เตือน ป้ายบอกทาง ภายในเขตเทศบาล จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 จุด 



๑๒ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงไฟ
กระพริบและไฟสลบัช่องจราจร 

200,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ซ่อมแซมไฟกระพริบสัญญาณเตอืนระบบโซลาเซล 
จ านวน 22 จดุ - สัญญาณไฟสลับช่องจราจร จ านวน 3 
จุด และรายการอื่น ๆ ที่ไดม้ีการส ารวจพบเพิ่มเติม  

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมลูฝอยให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบรุี 

2,300,000.00 เพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นทบุรี 

จ่ายเป็นค่าก าจดัขยะมูลฝอยแก่องค์การบริหารจังหวัด
นนทบุรี จ านวน ๑๒ เดือน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณุภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก าจดัขยะ
มูลฝอยแบบมสี่วนร่วม 

800,000.00 เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมการทิ้งขยะ
มูลฝอยของประชาชน เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนคัดแยกขยะจากต้นทาง
(ครัวเรือน)ก่อนน าไปทิ้ง เพื่อน าขยะ
ที่มีประโยชน์น ากลับมาใช้ใหม่  

ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะและการก าจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในเขตเทศบาล จ านวน 200 คน 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อม 

300,000.00 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการจักการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการจัดการขยะมลู
ฝอยและสิ่งแวดล้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดใน
ชุมชน (BCDชุมชน) 

50,000.00 เพื่อให้เป็นการปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชนของตนเอง 

พัฒนาความสะอาดในชุมชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๗๐ 



๑๓ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน 1,000,000.00 เพื่อปรับปรุงสภาพน้ าในคูคลองใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวยใหม้ี
คุณภาพด ี

๑.จัดซื้อจลุินทรยี์ชีวภาพส าหรับการฉีดพ่นในคูคลองไม่
น้อยกว่า ๑๕ คลอง ๒.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ สื่อ  

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ า
ในคลอง 

25,000,000.00 เพื่อก่อสร้างระบบฟ้ืนฟูในพื้นที่คลอง
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
จ านวน 3 แห่ง 

1. ระบบฟ้ืนฟูคณุภาพน้ าในคลองของหมู่บ้านทวีโรจน์ 
สามารถรองรับน้ าเสียไดไ้ม่น้อยกว่า 200 m3/d 2. 
ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคลองของหมู่บ้านบรรจงนิเวศน์ 
สามารถรองรับน้ าเสียไดไ้ม่น้อยกว่า 200 m3/d 3. 
ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคลองสวยน้ าใสต้นแบบ บริเวณ
หมู่บ้านสมชายพัฒนาคอนโด สามารถรองรับน้ าเสียไดไ้ม่
น้อยกว่า 550 m3/d  

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเหตรุ าคาญ 

50,000.00 พัฒนาศักยภาพและความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงานเกีย่วกับการจดัการ
ข้อร้องเรียน และเหตรุ าคาญต่าง ๆ  

กิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเหตรุ าคาญจ านวน ๔๐ คน 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก 20,000.00 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคญัของสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน  

จัดนิทรรศการให้ความรู้วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมอาสาสมคัรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

50,000.00 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมประชาชนจ านวน 100 คน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
น่าอยู่ น่าอาศัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  



๑๔ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัท าแผนแม่บท การจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางกรวย 

50,000.00 เพื่อจัดประชุมก าหนดกรอบ/
แนวทางในการด าเนินงานจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมือง บางกรวย
ให้มีประสิทธิภาพ  

สร้างแผนแม่บทในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบางกรวย จ านวน 1 ฉบับ 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอนิทรีย ์ 500,000.00 เพื่อน าขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองบางกรวยมาใช้
ประโยชน์ ด้วยการผลิตปุ๋ย , น้ าหมัก
จุลินทรีย์ , น้ ายาเอนกประสงค์ เปน็
ต้น 

- สามารถผลติปุ๋ยจากขยะอินทรียไ์ด้เดือนละไม่น้อยกว่า 
500 กิโลกรัม - ผลิตน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพไม่น้อยกว่า 
100 ลติร/เดือน - ผลิตน้ ายาเอนกประสงคไ์ม่น้อยกว่า 
50 ลิตร/เดือน 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่ Zero waste 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ฯ มีความรู้ในการคัดแยกขยะ และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการทิ้งขยะจาก
ครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนและผูท้ี่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 
ครั้ง ไม่น้อยกว่า 150 คน 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์คุณ รักษ์โลก 200,000.00 เพื่อลดปรมิาณการใช้พลาสติก
และโฟมในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบาง
กรวย 

จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนและผูท้ี่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 
ครั้ง ไม่น้อยกว่า 100 คน 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 300,000.00 เพื่อให้การจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลฯ มี

จัดซื้อภาชนะจดัเก็บขยะอันตรายชุมชนละ 1 ชุด จ านวน 
49 ชุมชน 



๑๕ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ประสิทธิภาพมีการคัดแยกเพื่อน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธ ี

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการขยะมลูฝอยติดเชือ้ 20,000.00 เพื่อให้ความรู้แนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตดิเช้ือท่ีถูกต้อง
แก่สถานพยาบาลในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

ตรวจประเมินการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยตดิเช้ือใน
สถานพยาบาลพื้นที่เขตเทศบาลเมือง บางกรวย คิดเป็น
ร้อยละ 100 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ การ 
ก าจัดขยะมลูฝอยและ สิ่งปฏิกลู 

300,000.00 เพื่อจัดท าสื่อในการประชาสมัพันธ์
และปลูกจิตส านึกและปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการทิ้งขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย 

จัดท าสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ , ป้ายไวนิล , สื่อมัลติมิเดีย 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

1,150,000.00 เพื่อสมทบเงินเข้าสู่กองทุนฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามสัดส่วนท่ี 
สปสช.ก าหนด เพื่อเป็นกลไก
สนับสนุนการด าเนินงานสาธารณสุข
ชุมชนในพืน้ท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
สุขภาวะของประชาชนและชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของ อปท.และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ตามสดัส่วนท่ี สปสช ก าหนด ในแต่ละปี (อปท.ขนาด
ใหญ่ สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ)  
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ท าหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน 

700,000.00 เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ทักษะด้าน
สุขภาพแก่ .ผู้ท าหนา้ที่ดูแลสุขภาพ
เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์
แลกเปลีย่นความรู้และนวัตกรรมใน
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ให้กับ ผู้ท าหน้าท่ีดูแลสุขภาพเพื่อ
สร้างความรู้รักสามัคครีะหว่างผู้ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพ 

ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพชุมชมท้ัง 49 ชุมชน จ านวน 300 
คน 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

50,000.00 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการปลกุ
จิตส านึกตระหนักถึงความส าคญั 
ความรุนแรงของโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงอันตราย
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้าง
ยิ่งข้ึน  

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยจ านวน 250 คน จักกิจกรรม
รณรงค์ วันเอดสโ์ลก (วันท่ี 1 ธันวาคม)  

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอย 

50,000.00 เพื่อเสรมิสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสุขาภบิาลอาหารแก่ผูส้ัมผัส
อาหาร เพื่อสร้างความตระหนักถึง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผูส้ัมผสัอาหารเจ้าของกิจการ 
จ านวน 120 คน 
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ความส าคญัต่อการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการตรวจรา้นอาหารมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food 
good taste) 

20,000.00 เพื่อสร้างคณุภาพและมาตรฐานของ
ร้านอาหาร 

ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยตามหลักเกณฑ์
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า 100,000.00 1.เพื่อป้องกันและควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล 2.เพื่อ
เสรมิสร้างการรับรู้ถึงความเสี่ยงและ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าแก่
ประชาชน 3.เพื่อให้สุนัขและแมว
ตามวัด โรงเรียน ชุมชนได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างท่ัวถึง  

รณรงค์ให้ความรูด้้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่
ประชาชน จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จ านวน 20 ครั้ง  

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

50,000.00 - เพื่อด าเนินการควบคมุ ป้องกัน
โรคตดิต่อได้ทันเหตุการณ์ - เพื่อให้
ความรู้กับประชาชน สร้างความ
ตระหนักถงึอันตรายของโรคติดต่อ
ต่างๆ และการป้องกันท่ีถูกต้อง - 
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มแกนน า
เครือข่ายแบบเชิงรุก  

- จัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชนเขตเทศบาล จ านวน 49 ชุมชน - จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับเรื่องโรคตดิต่อ  



๑๘ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 53,750,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายฯุ พ.ศ.
๒๕๕๒ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคุณสมบัตติามระเบยีบ
ฯจะได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ 6,240,000.00 เพื่อให้คนพิการไดร้ับเบีย้ยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คน
พิการฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

คนพิการที่ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคุณสมบัตติาม
ระเบียบฯจะไดร้ับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 450,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินส่งเคราะหเ์พื่อการยังชีพของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคณุสมบัตติาม
ระเบียบฯจะไดร้ับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 300,000.00 - เพื่อให้คนพิการได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในด้านสวสัดิการและการ
สงเคราะห์ - เพื่อให้คนพิการได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง  

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่นอ้ยกว่า ๑ ครั้ง/ป ี



๑๙ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบสา
ธารณภัย 

500,000.00 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้น
ของผู้ประสบสาธารณภัย 

ผู้ประสบสาธารณภัยทุกครัวเรือนได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการจดัเก็บข้อมลูคนพิการ 5,000.00 เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการในพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมลูคนพิการที่ขึ้นทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชีพ ไม่
น้อยกว่า ๔๐๐ ราย 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอาชีพคนพิการ 100,000.00 ๑. เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสใน
การมีงานท าแก่คนพิการ ๒. เพื่อเป็น
การส่งเสริมโอกาสในการรวมกลุ่ม
และการสรา้งเครือข่ายของคนพิการ 
๓. เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและงาน
ท าอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  

จัดฝึกอบรมคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๕ คน 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการจดักิจกรรมวันสตรสีากล 10,000.00 ๑. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมตระหนักถึงความส าคัญของวัน
สตรสีากล ๒.เพื่อกระตุ้นให้เกดิ
องค์กรสตรีทีเ่ข้มแข็ง มีการรวมพลัง
ที่แสดงถึงความพร้อมและการท างาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓. 
ส่งเสริมให้สตรไีด้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

จัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้ความรู้ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ป ี



๒๐ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการกลุ่มสตรีบ าเพ็ญประโยชน์ 50,000.00 ๑. เพื่อให้สตรีได้พัฒนาตนเองและ
สร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลอื
สังคม ๒. ส่งเสริมให้สตรไีด้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  

จัดกิจกรรมบ าเพญ็ ประโยชน์ไม่นอ้ยกว่า ๓ ครั้ง/ปี  

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรพีัฒนา
เมืองบางกรวย 

1,500,000.00 ๑.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย 
๒.เพื่อพัฒนาให้กลุ่มสตรีมีศักยภาพ
ในการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการที่ดเีชิงบูรณาการ  

- จัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มสตรีฯไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง/ปี - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรี
ไม่น้อยกว่า ๑ครั้ง/ปี -จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
คณะกรรมการและเครือข่ายกลุม่สตรฯี ไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ปี  

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุครบ
บวงจร 

700,000.00 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพการ ใจ
และจิตวญิญาณของผูสู้งอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯได้รวมกลุม่
ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจกับผูสู้งอายุในเขต
เทศบาล  

-จัดกิจกรรมแก่ผูสู้งอายุในเขตจ านวน 300 คน -
กิจกรรมเยี่ยมผูสู้งอายุ 2 ครั้ง/ปี -จัดกิจกรรมอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จ านวน 1 
ครั้ง  

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส 50,000.00 เพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกอาชีพและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จัดฝึกอาชีพระยะสั้นใหเ้ด็กด้อยโอกาสประมาณ 30 คน 



๒๑ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการอาหารเสรมิ (นม)  2,734,500 เพื่อส่งเสริมวาวะโภชนาการของเด็ก
ให้สมบูรณ ์

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและ
เด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์ ร.ร.สังกัด สพฐ.ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน 4 โรงเรียน 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการอาหารกลางวัน 3,264,000.00 เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ให้สมบูรณ ์

จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเลก็เด็กอนุบาลและเด็ก ป.
1-ป.6 ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จ านวน 3 โรงเรียน 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา -เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  

1,730,100.00 เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ศพด.
มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรยีน  

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรยีน ศพด.ใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน 7 ศูนย์ เพื่อ
สนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็ก
นักเรียน ศพด.ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จ านวน 7 
ศูนย์  

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษตัริย์และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในเขตเทศบาลได้มีพัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ ประมาณ 500 คน จ านวน 1 วัน 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพชุมชน 50,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพื่อเพ่ิมรายไดล้ด
รายจ่ายและขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน  

- ฝึกอบรมอาชีพไม่น้อยกว่า ๖ หลักสูตร/ปี - จ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/หลักสูตร 
- จัดกิจกรรมแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี  



๒๒ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

50,000.00 - เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครวั - 
เพื่อให้คนในครอบครัวเกดิทัศนคตทิี่
ดี ในการ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ  

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง  

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 1,500,000.00 - เพื่อส่งเสริมใหผู้้น าชุมชนมีความรู้
และประสบการณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี -จัดตั้ง
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๑ 
ชุมชน/ปี  

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน 100,000.00 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนไดเ้ห็นคณุค่าของการเลน่
กีฬา รักการออกก าลังกายโดยใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
ประมาณ 50 คน 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกยีรติฯ
(ร่วม) 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
และเพื่อส่งเสรมิความสามัคคีระหว่าง
ท้องถิ่นและชุมชนในเขตเทศบาลและ
จังหวัดนนทบุร ี

จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัพันธ์และความสามคัคี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนภายในเขต
เทศบาล และจังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 ครั้ง/ปี มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 100 คน 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 50,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเช่ือม
ความสามัคคีกับหน่วยงานอ่ืน 

ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น มีผู้เข้าแข่งขันไม่น้อย
กว่า 50 คน 
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67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดรู้อน 100,000.00 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมสีุขภาพ
แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพนัธ์
ในกลุ่มเด็ก 

ฝึกทักษะกีฬาชนิด ต่าง ๆให้เด็กและเยาวชนจ านวนไม่
น้อยกว่า 60 คน  

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี 

10,000.00 เพื่อเช่ือมความสามัคคีระหว่าง
เทศบาลตา่ง ๆ ภายในจังหวัด
นนทบุรี 

ร่วมแข่งขันกีฬากับเทศบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดนนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 50 คน 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเดก็/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

138,000.00 เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพและมีคณุธรรมควบคู่
กับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และความสมารถและ
ทักษะให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครผูู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก
จ านวน 19 คน 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

250,000.00 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/คณะ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการในการ
บริหารจดัการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพและมีคณุธรรมพร้อมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานครผููดู้แลเด็กเล็ก/ผูดู้แล
เด็ก/คณะผู้บรหิาร/คณะกรรมการในการบริหารจัด
การศึกษาและผู้เกีย่วข้องประมาณ 50 คน 
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71. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการอุดหนุนเงินเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ทางการศึกษา 

100,000.00 เพื่อให้ความช่วยเหลือกับโรงเรยีนใน
เขตเทศบาลที่เทศบาลใช้เป็นที่
จัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 
เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 3 
โรงเรียน 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการจดัอบรมผู้ปกครองเด็กเลก็ 30,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และมสี่วน
ในการแก้ไขปัญหาตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา 

จัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นเวลา 1 
วัน จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกหอ้งเรียน 100,000.00 เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้าง
ยิ่งข้ึน 

ศึกษานอกห้องเรียน จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการคณุธรรมน าชีวิตพอเพียงตาม
พระราชด าร ิ

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้มีคณุธรรม จริยธรรม น าชีวิต 
ไปสู่การอยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุขมี
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานราก 

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ปริมาณ 100 คน 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

150,000.00 - เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด - เพื่อบูรณาการ

- จัดค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดไม่น้อยกว่า ๑ ค่าย/ปี 
- ประชุมคณะท างานร่วมกับศป.ปส.อ.บางกรวยและ
ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี - จัดกิจกรรม To BE 
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ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและชุมชนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

Number One ไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้/ปี - จัดกิจกรรม
ชุมชนขาวสะอาดปลอดยาเสพตดิไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี  

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดประจ าปีงบประมาณ 2560 (อุดหนุน
อ าเภอบางกรวยตามหนังสือศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อ าเภอบางกรวย ) 

325,000.00 เพื่อให้ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

สนับสนุนอ าเภอบางกรวยเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประเภทการ
ท าอาหาร 

50,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพื่อเพ่ิมรายไดล้ด
รายจ่ายและขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประเภทหัถ
กรรม 

90,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพื่อเพ่ิมรายไดล้ด
รายจ่ายและขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประเภทงานช่าง
ต่างๆ 

90,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพื่อเพ่ิมรายไดล้ด
รายจ่ายและขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
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80. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประเภท
สิ่งประดิษฐ ์

90,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพื่อเพ่ิมรายไดล้ด
รายจ่ายและขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประเภทการ
บริการ 

80,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพื่อเพ่ิมรายไดล้ด
รายจ่ายและขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข 

โครงการจดัแสดงสินค้าและจดัจ าหน่าย
สินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย 

50,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้
จ าหน่ายสินค้าที่ไดร้ับการฝึกอบรม
จากเทศบาลและกลุ่มอาชีพต่างๆ - 
เพื่อเพ่ิมรายไดล้ดรายจ่ายและขยาย
โอกาสให้กับประชาชน  

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

877,100.00 - เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน - เพื่อส ารองไฟฟ้า
รองรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มีแระสิทธิภาพการ
ท างานได้ดีขึ้น  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง 2. เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง 3. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิงานส าหรับคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้คฯ จ านวน 3 ชุด  
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84. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ กองช่าง 255,800.00 เพื่อเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ2.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 3.ชุด
โปรแกรม4.ชุดโปรแกรมจัดการ5.กล้องถ่ายภาพนิ่ง6. 
เก้าอี้หุ้มหนังพีวีซี ล้อเลื่อนอิสระ7. นั่งร้านเหล็ก8. ตู้
เหล็กบานเลื่อนทึบ9. เครื่องท าน้ าเย็น10. รถยนต์
กระบะ แบบดบัเบิ้ลแคบ (ดีเซล)11. โตะ๊ท างานชนิด
เหล็ก 7 ลิ้นชัก12. เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
แบบมือถือ13. เครื่องตบดิน 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัหาเครื่องมือครภุัณฑ์ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2,553,800.00 .เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภณัฑ์ของ
กองสาธารณสุข 2.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
กองสาธารณสุข  

1.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบกระบะเทท้าย 2. ตูเ้ย็น
ขนาด 16 คิวบิกฟตุ ฯ 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์กองสวัสดกิาร
สังคม 

848,600.00 - เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

1. คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน พร้อมชุด
โปรแกรมปฏิบตัิการและชุดโปรแกรมจัดการ2. 
รถบรรทุก (ดีเซล) ปรมิาณกระบอกสูบไมต่่ ากว่า ๒,๔๐๐ 
ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ  

87. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน  

370,800.00 เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ ส าหรับ
บริการผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลเมืองบางกรวย - 
เพื่อให้มีอุปกรณ์ขยายเสียงเคลื่อนที่

๑. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
2.โทรโข่งแบบคาดเอวพร้อมไมโครโฟนคาดศรีษะพกพา 



๒๘ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ส าหรับใช้งานนอกสถานท่ี - เพื่อใช้
เป็นอุปกรณ์ขยายเสียงส าหรับการ
ประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ  

จ านวน 1 ชุด 3. ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ จ านวน 2 
ชุด  

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการราชการไทยโปร่งใส ร่วมกันต้าน
คอรัปช่ัน 

100,000.00 - เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิข้อมูล
ข่าวสารของราชการ - เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าทีร่ัฐ
กับประชาชน ในการป้องกันและขจัด
การทุจริตคอรัปชั่น  

บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 150 คน 

89. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงห้องสุขาส านักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย 

2,000,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ปรับปรุงห้องสุขาชายและหญิงท้ัง 4 ช้ัน และก่อสร้าง 
ห้องสุขาคนพิการ บริเวณช้ัน 1 จ านวน 1 ห้อง 

90. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 1,000,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีวิสยัทัศน์ในการ
ท างาน 

จัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ (เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น) , ผู้บริหาร , สท , และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 



๒๙ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
บุคลากรในองค์กรเทศบาลเมืองบางกรวย 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม ฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของบุคลากรในองค์กรเทศบาลเมืองบางกรวย 

92. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ กองการศกึษา 515,600.00 - เพื่อเป็นอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กองการศึกษา  

1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว ? ด า และสี 
ความเร็ว 30 แผ่น/นาที จ านวน 1 เครื่อง 2. เครื่องฟอก
อากาศ จ านวน 3 เครื่อง 3. โต๊ะท างานเหล็ก ชนิด 7 
ลิ้นชักพร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว 4. เก้าอีป้ฏิบัติงาน
แบบมีล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัว 5. ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จ านวน 1 ตู้ 6. ช้ันเก็บของ จ านวน 30 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้ 7. โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 
1 เครื่อง 8 เครื่องเล่น DVD จ านวน 2 เครื่อง  

93. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ท่ีเก็บระวางแผน
ที ่

20,000.00 เพื่อให้มีที่ส าหรับจัดเก็บรักษา
เอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ค้นหาได้ง่าย 

ที่เก็บระวางแผนท่ี จ านวน 2 ชุด 

94. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องวัด
ระยะทางด้วยเลเซอร ์

20,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานการวดัระยะทางเป็นไป
อย่างถูกต้อง และแม่นย า 

เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ วัดระยะทางได้ 250 ? 
300 เมตร มีฟังก์ช่ันการวัดหลากหลาย ค านวณ
ระยะทางพื้นที่และปริมาตรได้ มาตรฐานป้องกันฝุ่นระดับ 
IP 54จ านวน 1 ชุด 



๓๐ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

95. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

40,000.00 - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานท่ีกลางในการปิดประกาศสอบ
ราคา ปิดประกาศประกวดราคา รบั
ซองและเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา และสามารถปฏบิัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง 

96. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

451,300.00 - เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
จัดเก็บข้อมลู และการรักษาข้อมลูให้
มีความทนทานสูงยิ่งขึ้น - เพือ่ใช้ใน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ขององค์กรและใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ขององค์กร  

1. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง จ านวน 3 ตัว 2. อุปกรณส์ าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก (External Storage) จ านวน 1 ตัว 3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เครื่อง  

97. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ส าหรับเจ้าหน้าทีท้องถิ่น 

300,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานด้าน
ไอทีของพนักงานเทศบาล 

อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหาร 
จ านวน 80 คน 



๓๑ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

98. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

2,760,000.00 เพื่อทดแทนครุภณัฑ์เดิมที่เสื่อสภาพ 1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง ฯ 

99. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) 

300,000.00 เพื่อให้สมาชิก (อปพร.) มีความรู้
ความสามารถในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) จ านวน 60 คน 

100. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรม ทบทวน การปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

200,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและอาสาสมัครที่
ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย มีความรู้ 
ความช านาญในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน 

101. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สินให้
ครอบคลมุครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

ปี 2560 - แผนที่แมบ่ท มีความถกูต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 70 ปี 2561 - แผนที่แม่บทมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 80  



๓๒ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

102. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการเผยแพร่ให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 

20,000.00 1. ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมมีความรู้ความเข้าใจใน
การช าระภาษีท้องถิ่น 2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้  

1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 ป้าย รวมทั้งจัดท าคูม่ือการช าระภาษ/ีแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์การช าระภาษี จ านวน 1,000 ฉบับ 2. 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบขั้นตอน และระยะเวลาการ
ยื่นแบบการช าระภาษีได้อย่างถูกตอ้งยิ่งข้ึน  

103. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัเก็บรายได้เคลื่อนที่ 10,000.00 1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมภายในเขตเทศบาล 2. 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม 3. เพื่อเพ่ิม
ช่องทางในการช าระภาษีให้กับ
ประชาชน  

1. สามารถจดัเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 ของรายได้
ภาษีที่จัดเก็บเองของปีท่ีผ่านมา 2. ออกให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ีอย่างน้อย จ านวน 5 ครั้ง  

104. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัท าสติ๊กเกอรร์ับช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย 

30,000.00 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศยัในเขต
เทศบาลร่วมใจกันช าระค่าธรรมเนยีม
เก็บขนขยะมลูฝอย 2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้  

1. จัดท าสติ๊กเกอรฯ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 แผ่น 2. 
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมฯ ที่จัดเก็บเองของปีท่ีผ่านมา  

105. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดังานพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ 1,500,000.00 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง 
ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท่ี

. จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ2. จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์ฯ 3. จดังานวันปิยะ



๓๓ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

เทศบาลเมืองบางกรวยจัด เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯ และได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

มหาราชหรือ4. จัดงานพระราชพธิีต่าง ๆ เกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ , พระบรมวงศานุวงศ์ และพิธีราช
สดุดตี่าง ๆ  

106. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสขุภาพ
และการท่องเที่ยว 

100,000.00 - เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยและ
อ าเภอบางกรวยให้คนท่ัวไปรู้จักมาก
ขึ้นรวมถึงการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

- แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและอ าเภอบางกรวยเป็น
ทีรู่้จักอย่างกว้างขวาง - นักป่ันจักรยานและผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 250 คน  

107. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการวันเทศบาล 30,000.00 - เพื่อเช่ือมความสามัคคีให้หมู่
พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง / คณะ
ผู้บริหาร - สร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน  

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ลูกจ้าง คณะผูบ้ริหารชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 150 คน 

108. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดังานสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

600,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 
คน 

109. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดังานสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

200,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 
คน 



๓๔ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

110. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดังานสืบสานประเพณีวนัข้ึนปี
ใหม ่

30,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 

จัดงานท าบุญตักบาตรแด่พระสงฆป์ระชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกจิกรรม ประมาณ 80 คน 

111. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดังานสืบสานประเพณีวนั
สงกรานต ์

200,000.00 - เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของไทยคงอยู่สืบไป - เพื่อ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  

ผู้สูงอายุ ประชาชน และผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 200 คน 

112. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการส ารวจและจดัเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล 

100,000.00 - เพื่อส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ส ารวจจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืน้ฐาน ประมาณ 
๒,๕๐๐ ครัวเรือน 

113. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนชุมชน 

- จัดฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี - 
ชุมชนจัดท าแผนชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชน
ในเขตเทศบาล - ประชาคมแผนชมุชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของชุมชนทั้งหมด  

114. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลและ การจดัท างบประมาณ  

150,000.00 - เพื่อจัดท าข้อมูล รายละเอียดของ 
โครงการในการพัฒนา เทศบาล -เพื่อ

- จัดท าหรือจ้างท า เอกสารแผนพัฒนา สามปี จ านวน 
๑๓๐ ชุด - จัดประชุมประชาคมเมือง และคณะกรรมการ 



๓๕ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

จัดท างบประมาณ ของเทศบาลเมอืง 
บางกรวย  

ชุดต่าง ๆ - จัดท าหรือจ้างท า เอกสารงบประมาณ 
รายจ่าย จ านวน ๑๓๐ ชุด  

115. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับ AEC 

300,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีวิสยัทัศน์ในการ
ท างานให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาตา่งประเทศให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ผู้บริหาร สท. และผูเ้กี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

116. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่
อาเซียน 

70,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
เอาเซียนให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ภาษาประเพณีและวัฒนธรรม 

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
จ านวน 1 ครั้ง 

117. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการจดัตั้งชุมชนและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 

50,000.00 - เพื่อส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย - เพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน  

- เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนไม่ น้อยกว่า ๒๓ ชุมชน  

118. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการกระจกหกด้าน 60,000.00 - เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ - เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและหา
แนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง/ป ี



๓๖ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

119. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

100,000.00 - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

- เพื่อจัดอบรมและจัดประชุมคณะผู้บรหิาร ,ส.ท. , 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในท้องที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย การจดักิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ 

120. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ 

โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยีย่ม
เยียนประชาชน 

80,000.00 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ
และแหไ้ขปัญหาให้กับประชาชน
รวมทั้งประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมของเทศบาล 

ออกเดินเท้าพบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนหมู่บ้านตา่ง ๆ รวมทั้งไปด าเนินการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชนและหมู่บ้านจดัสรรในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 

 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองบางกรวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการโอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน   22  โครงการ  จ านวนเงิน  9,764,600  บาท   
โอนลด  8  โครงการ  จ านวนเงิน   9,654,490  บาท  งบประมาณผูกพัน จ านวน  34   โครงการ 
จ านวนเงิน  14,373,478.30 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน    32  โครงการ จ านวนเงิน  
34,655,571.43  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

  

ยุทธศาสตร ์

โครงการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

โครงการที่โอนลด ผูกพนังบประมาณ โครงการที่เบกิจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

1 4,000,000 - - 2 1,120,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 6 6,451,910 - - 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,670,000 3 8,183,600 5 746,576 4 1,168,943.25 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดี
มีสุข 

6 450,000 3 1,370,000 10 4,897,706 17 33,054,933.44 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และการบริการ
สาธารณะ 

8 3,644,600 2 100,890 11 1,157,286.30 11 431,694.74 

รวม 22 9,764,600 8 9,654,490 34 14,373,478.30 32 34,655,571.43 



๓๘ 

 

 

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

ยทุธศาสตร์ที่ 2
ยทุธศาสตร์ที่ 3

ยทุธศาสตร์ที่ 4
ยทุธศาสตร์ที่ 5

การใช้จ่ายงบประมาณแยกตามยทุธศาสตร์

โครงการโอนเพิ่ม/ตัง้จ่ายรายการใหม่ โครงการที่โอนลด ผกูพนังบประมาณ โครงการที่เบกิจ่าย

6% 8%

20%

66%

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

โครงการท่ีโอนลด ผูกพันงบประมาณ โครงการท่ีเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม             

1 
โครงการลอกคลอง
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

กองช่าง 2,000,000.00 0.00 0.00 976,000.00 0.00 1,024,000.00 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

2 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคลองตัวยู 
ชุมชนวัดลุ่มคงคา
ราม 

กองช่าง 400,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 256,000.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงประตู
ระบายน้ า สะพาน
พระราม 7 

กองช่าง   4,000,000.00       4,000,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ 

  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

                

4 

โครงการชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
 
 
 

กองช่าง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

5 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพักรางวี,ท่อ
ระบายน้ า บริเวณ 
ซอยประมวญสุข 
(เทิดพระเกยีรติ 3) 
หมู่ 5 ต าบลวัดชลอ 

กองช่าง 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 
ยกเลิก

โครงการ  

6 

โครงการทาสี ตีเส้น 
เครื่องหมายจราจร 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 
ต าบลวัดชลอ และ
ต าบลบางกรวย 

กองช่าง 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00   

7 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม 
ท่อระบายน้ า , บ่อ
พัก,รางวี บริเวณ
หมู่บ้านศรีบณัฑติ 3 
หมู่ 6 ต าบลบาง
กรวย 

กองช่าง 500,000.00 0.00 0.00 439,000.00 0.00 61,000.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 

โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า 
ค.ส.ล. (บริเวณ
ชุมชนวัดท่าบางสี

กองช่าง 230,000.00 0.00 0.00 217,000.00 0.00 13,000.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

ทอง) หมู่10 ต าบล
วัดชลอ 

9 

โครงการปรับปรุง
ถนน หมู่บ้าน ส. 
ภาณรุังษีหมู่ท่ี 
7,8,9 ต าบลบาง
กรวย 

กองช่าง 15,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,700,000.00   

10 

โครงการปรับปรุง
ถนนซอยโรงหล่อ 
หลังหมู่บ้านสมชาย 
หมู่ที่ 5,6 ต าบลบาง
กรวย 

กองช่าง 9,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,700,000.00   

11 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ า,รางว,ี
บ่อพัก บริเวณซอย 
ส.ภาณุรังษี ซ.1 
(ช่วง 2) ม.9 ต าบล
บางกรวย 

กองช่าง 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ ารางวี,
บ่อพัก บริเวณ ซอย
ช่างอาวุธ (ตรงข้าม

กองช่าง 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

วัดจันทร์) ม.6 ต าบล
บางกรวย 

13 

โครงการปรับปรุงฝา
ท่อระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ต าบลวดั
ชลอ , ต าบลบาง
กรวย 

กองช่าง 2,000,000.00 0.00 0.00 1,984,000.00 0.00 16,000.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

14 

โครงการก่อสร้าง ท่อ
ระบายน้ า บ่อพัก 
รางวี บริเวณหมู่บ้าน
สมชาย จากบรเิวณ
สะพานคลองวัด
จันทร์ ถึงแยกสมชาย 
ซอย 1 

กองช่าง 1,000,000.00 0.00 0.00 893,000.00 0.00 107,000.00 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

15 

โครงการปรับปรุง
ถนนชุมชนวัดลุ่มคง
คาราม จากบริเวณ
ปากทางคอนโดนิ
รันดร์ ถึงซุ้มวัดลุ่มคง
คาราม 

กองช่าง 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00   

16 
โครงการปรับปรุง
โป๊ะท่าเทียบเรือ 

กองช่าง 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

บริเวณตรงข้าม
อ าเภอบางกรวย รมิ
คลองบางกอกน้อย 
ต าบลวัดชลอ 

17 

โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย 

กองช่าง 1,620,000.00 0.00 0.00 1,618,910.00 0.00 1,090.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

18 
โครงการฝึกอบรม 
ด้านการจราจร 

ส านักปลดัฯ 
งานเทศกจิ 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00   

19 
โครงการสนับสนุน
กิจการจราจรภายใน
เขตเทศบาล 

ส านักปลดัฯ 
งานเทศกิจ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

20 

โครงการติดตั้งป้าย
จราจร ป้ายบอกทาง 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

กองช่าง 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00   

21 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงไฟ
กระพริบและไฟสลบั
ช่องจราจร 

ส านักปลดัฯ 
งานเทศกิจ 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

                

22 

ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะมลูฝอย
ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

2,300,000.00 0.00 0.00 168,216.00 934,763.25 1,197,020.75 
จ่ายค่าก าจัด
ขยะให้อบจ. 

23 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบมสี่วน
ร่วม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

800,000.00 0.00 500,000.00 63,480.00 0.00 236,520.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

24 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

300,000.00 0.00 250,000.00 16,000.00 23,080.00 10,920.00 ด าเนินการแล้ว 

25 
โครงการพัฒนา
รักษาความสะอาดใน
ชุมชน (BCDชุมชน) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000.00 0.00 0.00 480.00 48,100.00 1,420.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

26 
โครงการจดัการขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  20,000.00       20,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่

27 
โครงการจดัการขยะ
อันตรายในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  300,000.00       300,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่

28 
โครงการจดัท าแผน
แม่บทการจัดการ
ขยะมูลฝอยของ

กอง
สาธารณสุขฯ 

  50,000.00       50,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

29 

โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์การ
ก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  300,000.00       300,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่

30 
โครงการชุมชนน่าอยู่
มุ่งสู่ Zero waste 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  300,000.00       300,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่

31 
โครงการรักษ์คุณ  
รักษ์โลก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  200,000.00       200,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่

32 
โครงการสร้าง
ผลิตภณัฑ์จากขยะ
อินทรีย์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  500,000.00       500,000.00 
ตั้งจ่ายรายการ

ใหม ่

33 
โครงการคืนคลอง
สวยสู่ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

1,000,000.00 0.00 0.00 498,400.00 163,000.00 338,600.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

34 
โครงการก่อสร้าง
ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพ
น้ าในคลอง 

กองช่าง 25,000,000.00 0.00 7,433,600.00 0.00 0.00 17,566,400.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

35 

โครงการอบรม
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเหตุร าคาญ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

36 
โครงการนิทรรศการ
วันสิ่งแวดล้อมโลก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00   



46 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

37 
โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ดีมีสุข 

                

38 

กิจกรรมสมทบ
งบประมาณ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

กอง
สาธารณสุขฯ 

1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00   

39 
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ท าหน้าท่ี
ดูแลสุขภาพในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

700,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 480,000.00   

40 

โครงการรณรงค์
ป้องกันเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,380.00 1,620.00 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้นแล้ว 

41 

โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000.00 0.00 0.00 270.00 28,600.00 21,130.00 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้นแล้ว 



47 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

42 

โครงการตรวจ
ร้านอาหารมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย (Clean food 
good teste) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
ด าเนินการโดย

ไม่ใช้
งบประมาณ  

43 
โครงการชุมชนปลอด
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

100,000.00 0.00 0.00 61,400.00 0.00 38,600.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

44 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

45 
โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
53,750,000.00 0.00 0.00 4,172,000.00 25,641,800.00 23,936,200.00 

จ่ายเบี้ยประจ า
ทุกเดือน 

46 
โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
6,240,000.00 0.00 0.00 476,800.00 2,760,000.00 3,003,200.00 

จ่ายเบี้ยประจ า
ทุกเดือน 

47 
โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
450,000.00 0.00 0.00 33,000.00 199,000.00 218,000.00 

จ่ายเบี้ยประจ า
ทุกเดือน 

48 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
300,000.00 0.00 0.00 68,050.00 17,000.00 214,950.00 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 



48 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

49 
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00   

50 
โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลคนพิการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00   

51 
โครงการฝึกอาชีพคน
พิการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 22,455.00 77,545.00 

ด าเนินการแล้ว 
1 ครั้ง 

52 
โครงการจดักิจกรรม
วันสตรสีากล 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00   

53 
โครงการกลุ่มสตรี
บ าเพ็ญประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,225.00 1,775.00 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

54 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
พัฒนาเมืองบาง
กรวย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00   

55 
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ครบบวงจร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ 

56 
โครงการฝึกอาชีพแก่
เด็กด้อยโอกาส 

กอง
การศึกษา 

50,000.00 0.00 0.00 3,221.00 13,840.00 32,939.00 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้นแล้ว 



49 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

57 
โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) 

กอง
การศึกษา 

2,734,500.00 0.00 0.00 0.00 1,364,527.44 1,369,972.56 
ด าเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว 1 
งวด 

58 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

3,264,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00 1,704,000.00 
ด าเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว 1 
เทอม 

59 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา -เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก -ค่าจัดการ
เรียนการสอน(ราย
หัว) 

กอง
การศึกษา 

1,730,100.00 0.00 0.00 0.00 956,000.00 774,100.00 
ด าเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว 1 
เทอม 

60 
โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

กอง
การศึกษา 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 184,409.00 115,591.00 
ด าเนินการเส็จ

สิ้นแล้ว 

61 
โครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
500,000.00 0.00 450,000.00 0.00 49,891.00 109.00 

ด าเนินการเส็จ
สิ้นแล้ว 

62 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทการ
ท าอาหาร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  50,000.00   9,710.00   40,290.00 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่



50 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

63 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทการ
บริการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  80,000.00       80,000.00 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

64 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงาน
ช่างต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  90,000.00       90,000.00 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

65 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภทงาน
หัตถกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  90,000.00   36,000.00   54,000.00 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

66 
โครงการฝึกอบรม
อาชีพประเภท
สิ่งประดิษฐ ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  90,000.00       90,000.00 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

67 

โครงการจดัแสดง
สินค้าและจัด
จ าหน่ายสินค้าของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  50,000.00       50,000.00 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

68 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 46,850.00 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

69 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00   



51 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

70 
โครงการกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00   

71 
โครงการกีฬามวลชน
เฉลิมพระเกียรตฯิ
(ร่วม) 

กอง
การศึกษา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00   

72 
โครงการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

กอง
การศึกษา 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

73 
โครงการฝึกอบรม
กีฬาภาคฤดรู้อน 

กอง
การศึกษา 

100,000.00 0.00 0.00 37,255.00 0.00 62,745.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

74 
โครงการกีฬา
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดนนทบุร ี

กอง
การศึกษา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ยกเลิกโครงการ 

75 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00   

76 
โครงการอบรมและ
พัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00   

77 
โครงการอุดหนุนเงิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้นแล้ว 



52 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

78 
โครงการจดัอบรม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00   

79 
โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

กอง
การศึกษา 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 57,656.00 42,344.00 
ด าเนินการเส็จ

สิ้นแล้ว 

80 
โครงการคณุธรรมน า
ชีวิตพอเพียงตาม
พระราชด าร ิ

กอง
การศึกษา 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

81 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00   

82 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60 
(อุดหนุนอ าเภอบาง
กรวยตามหนังสือ
ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อ าเภอบาง
กรวย ) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,000.00   

  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการสาธารณะ 

                



53 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

83 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านักปลดัฯ 646,300.00 193,800.00 0.00 12,000.00 43,743.40 784,356.60 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

84 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ กองช่าง 

กองช่าง 255,800.00 0.00 0.00 109,450.00 0.00 146,350.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

85 

โครงการจดัหา
เครื่องมือครภุัณฑ์ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2,373,800.00 967,000.00 0.00 173,776.00 0.00 3,167,024.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

86 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์กอง
สวัสดิการสังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
61,600.00 787,000.00 0.00 0.00 0.00 848,600.00   

87 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ กอง
วิชาการและแผนงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

174,000.00 196,800.00 0.00 77,070.30 0.00 293,729.70 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

88 
โครงการราชการไทย
โปร่งใส ร่วมกันต้าน
คอรัปช่ัน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 40,800.00 59,200.00 
ด าเนินการเส็จ

สิ้นแล้ว 

89 

โครงการปรับปรุง
ห้องสุขาส านักงาน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00   

90 
โครงการพัฒนา
บุคลากร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1,000,000.00 0.00 0.00 91,550.00 0.00 908,450.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



54 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

91 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรใน
องค์กรเทศบาลเมือง
บางกรวย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00   

92 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ กอง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

515,600.00 0.00 0.00 316,679.30 16,770.01 182,150.69 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

93 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ที่เก็บระวาง
แผนที่ 

กองคลัง 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00   

94 
โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องวัด
ระยะทางด้วยเลเซอร ์

กองคลัง 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00   

95 

โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี

กองคลัง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00   



55 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

96 
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

451,300.00 0.00 0.00 198,925.00 0.00 252,375.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

97 

โครงการอบรมการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์
ส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

300,000.00 0.00 0.00 2,800.00 14,200.00 283,000.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

98 

โครงการจดัหา
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

1,360,000.00 1,400,000.00 0.00 86,550.70 0.00 2,673,449.30 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

99 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อพปร.) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00   

100 

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00   

101 
โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

กองคลัง 100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00   

102 
โครงการเผยแพร่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ

กองคลัง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,880.00 1,120.00 ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

103 
โครงการจดัเก็บ
รายได้เคลื่อนที่ 

กองคลัง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00   

104 

โครงการจดัท า
สติ๊กเกอรร์ับช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขยะมูลฝอย 

กองคลัง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 2,000.00 ด าเนินการแล้ว 

105 
โครงการจดังานพิธี
ในวันส าคัญต่าง ๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1,500,000.00 0.00 50,890.00 0.00 199,281.33 1,249,828.67 

จัดงานถวาย
ความอาลัย
ถวายแด่ ใน
หลวง ร.9 

106 
โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และการท่องเที่ยว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00   

107 โครงการวันเทศบาล 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
30,000.00 0.00 0.00 650.00 0.00 29,350.00 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

108 
โครงการจดังานสืบ
สานประเพณลีอย
กระทง 

กอง
การศึกษา 

600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 ยกเลิกโครงการ 

109 
โครงการจดังานสืบ
สานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

กอง
การศึกษา 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

110 
โครงการจดังานสืบ
สานประเพณีวันข้ึนปี
ใหม ่

กอง
การศึกษา 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,520.00 22,480.00 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้นแล้ว 

111 
โครงการจดังานสืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต ์

กอง
การศึกษา 

200,000.00 0.00 0.00 87,835.00 0.00 112,165.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

112 

โครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ในการจัดท า
แผนพัฒนาของ
เทศบาล 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

113 
โครงการสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

114 

โครงการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลและ การ
จัดท างบประมาณ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625.00 141,375.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

115 
โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อรองรับ AEC 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00   

116 
โครงการอบรมสังคม
แห่งการเรียนรู้สู่
อาเซียน 

กอง
การศึกษา 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 งบประมาณที่อนุมัติ  โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

117 
โครงการจดัตั้งชุมชน
และเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00   

118 
โครงการกระจกหก
ด้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
60,000.00 0.00 0.00 0.00 11,550.00 48,450.00 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

119 

โครงการพัฒนา
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00   

120 

โครงการ
นายกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 42,325.00 37,675.00 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  รวม 165,030,000.00 9,764,600.00 9,654,490.00 14,373,478.30 34,655,571.43 116,111,060.27   
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สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย 

รอบเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
การสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 ของเทศบาลเมืองบางกรวย มีโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 120 โครงการ งบประมาณ 173,544,600  บาท   
 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน  41  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  34.17  
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  13.33  โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ  จ านวน  59  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  49.17  และมีการยกเลิกโครงการ จ านวน  4  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3.33  

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามเทศบัญญัต ิ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิการเสร็จ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

ยกเลิกโครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

3 6,400,000 2 1.67 - - 1 0.83 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 42,165,000 6 5.00 - - 11 10.00 1 0.83 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

16 31,240,000 5 4.17 1 0.83 10 8.33 - - 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ดีมีสุข 

45 77,266,600 13 10.83 9 7.50 21 18.33 2 1.67 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการสาธารณะ 

38 16,473,000 15 12.50 6 5.00 16 13.33 1 0.83 

รวม 120 173,544,600 41 34.17 16 13.33 59 49.17 4 3.33 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี
ความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลเมืองบางกรวย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาล 
เมืองบางกรวยทราบ เพ่ือที่จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีระยะต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน พ.ศ.  2560 
 
 

(นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล) 
 นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

 
 


