
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ขอ 29 (3) “กําหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินนําผลการติดตามและประเมินผลท่ีไดรับจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดอืนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”

ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.2559 ขอ 29 (3)
เทศบาลเมืองบางกรวย จึงขอประกาศผลการดําเนินการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองบางกรวย

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถวนหนา "
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบางกรวย

1. ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
3. พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาด ปราศจากมลพิษ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดาน
5. พัฒนาการบริการใหเปนเลิศ

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
1. แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม
2. แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ํา
3. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
1. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือและสาธารณูปโภค
2. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
4. แนวทางการพัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
2. แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
3. แนวทางการบริหารจัดการเหตุรําคาญและมลพิษอ่ืน ๆ
4. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข
1. แนวทางการสงเสริม ปองกัน ควบคุม รักษา และฟนฟูดานการสาธารณสุข
2. แนวทางการสงเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส

ผูดอยโอกาสและผูประสบภัย
3. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนอาชีพและพัฒนารายไดประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
5. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
6. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

7. แนวทางการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ

1. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
2. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูลขาวสาร
3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
4. แนวทางการสงเสริม สนับสนุน ปองกัน รักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
5. แนวทางการพัฒนาระบบรายได
6. แนวทางการอนุรักษ สงเสริมฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การทองเท่ียวและวันสําคัญ

ตาง ๆ
7. แนวทางการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน และ

แผนพัฒนาตาง ๆ ของเทศบาล
8. แนวทางการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
9. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการมีสวน

รวมของประชาชน
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ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองบางกรวย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-

2562) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 โดยผานการมีสวนรวม
ของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการ
ท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
ตอไป

เทศบาลเมืองบางกรวย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 30
พฤษภาคม 2559 และมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 โดยได
กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้

ยุทธศาสตร 2560 2561 2562
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 38 106,097,000.00 16 51,845,000.00 29 66,097,200.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 20 25,150,000.00 9 56,580,000.00 8 6,580,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข 51 185,424,600.00 42 126,474,600.00 41 76,534,600.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และการบริการ
สาธารณะ

52 84,298,150.00 30 59,795,500.00 25 5,355,500.00

รวม 164 407,369,750.00 110 350,995,100.00 112 435,297,300.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลเมืองบางกรวย ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559
โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและโอนตั้งจาย
รายการใหม จํานวน 136 โครงการ งบประมาณ 270,789,600 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 3 6,400,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 29 78,992,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 16 31,240,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข 46 109,666,600

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 42 44,491,000

รวม 136 270,789,600
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบางกรวย มีดังนี้

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค ผลผลิต

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

โครงการลอกคลองภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

2,000,000.00 - เพ่ือใหการระบายนํ้าไดดี สะดวก -
ลดปญหานํ้าทวมขังภายในเขตชุมชน

ลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ไมนอยกวา
17 คลอง

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

โครงการกอสรางดาดคลองตัวยู ชุมชนวัด
ลุมคงคาราม

400,000.00 เพ่ือรักษาสภาพแนวลําคลองระบาย
นํ้า

- กอสรางดาดคลองความยาว 25 เมตร บริเวณหลัง
โรงเรียน

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

โครงการซอมแซมปรับปรุงประตูระบาย
นํ้าสะพานพระราม ๗

4,000,000.00 เพ่ือปองกันและแกไข ปญหานํ้าทวม
และอุทกภัย

ปรับปรุงซอมแซมประตู ระบายนํ้า

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการชดเชยคางานสิ่งกอสรางแบบ
ปรับราคาได (คา K)

50,000.00 เพ่ือชดเชยเงินใหผูรับจางตาม
ระเบียบราชการ

- ชดเชยเงินใหผูรับจางโครงการกอสรางของเทศบาล
เมืองบางกรวยท่ีเปนสญัญาแบบปรับราคาได (คา K) รอย
ละ 100 ของโครงการท่ีตองชดเชย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมบอ
พักรางวี,ทอระบายนํ้า บรเิวณ ซอย
ประมวญสุข (เทิดพระเกียรติ 3) หมู 5
ตําบลวัดชลอ

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

-กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 124.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 992 ตารางเมตร พรอมบอ
พัก,รางวี,ทอระบายนํ้า (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)
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ลําดับท่ี ยุทธศาสตร โครงการ
จํานวน

งบประมาณ วัตถุประสงค ผลผลิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการทาสี ตีเสน เครื่องหมายจราจร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบล
วัดชลอ และตาํบลบางกรวย

1,000,000.00 เพ่ือใหถนนมีสัญญาณเครื่องหมาย
จราจรท่ีชัดเจน

ทาส,ี ตีเสน เครื่องหมายจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม ทอ
ระบายนํ้า , บอพัก,รางวี บริเวณหมูบาน
ศรีบัณฑิต 3 หมู 6 ตําบลบางกรวย

500,000.00 เพ่ือประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 33.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 155.10 ตารางเมตร
พรอมทอระบายนํ้า , บอพัก ,รางวี (บานเลขท่ี 97/135
ตําบลบางกรวย) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.
ส.ล. (บรเิวณชุมชนวัดทาบางสีทอง) หมู
10 ตําบลวัดชลอ

230,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา ของประชาชน

-กอสรางสะพานทางเดินเทากวางประมาณ 1.05 เมตร
ยาวไมนอยกวา 58 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา
60.90 ตารางเมตร

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน หมูบาน ส. ภาณุ
รังษีหมูท่ี 7,8,9 ตําบลบางกรวย

15,700,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ปองกัน นํ้าทวมขัง

-ปรับปรุงถนน แอสฟลทติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07
เมตร กวาง 6.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 65 เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 442 ตารางเมตร -ปรับปรุงถนน แอสฟลท
ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กวาง 7.80 เมตร
ยาวไมนอยกวา 320 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,496
ตารางเมตร -ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก หนาเฉลี่ย 0.07
เมตร กวาง 9.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 600 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,400 ตารางเมตร -ปรับปรุงรางวี ค.
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ส.ล. กวาง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม
นอยกวา 750 เมตร -ปรับปรุงบอพักในผิวจราจร
จํานวน 36 บอ

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงหลอ หลัง
หมูบานสมชาย หมูท่ี 5,6 ตําบลบาง
กรวย

9,700,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ปองกัน นํ้าทวมขัง

กอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรตี หนาเฉลีย่ 0.07
เมตร กวาง 6 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,066 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา6,039 ตารางเมตร -กอสรางบอ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 220 บอ -กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กวาง 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,854
เมตร -กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 1,834 เมตร

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้า,รางวี,บอพัก บริเวณซอย ส.
ภาณรุังษี ซ.1 (ชวง 2) ม.9 ตําบลบาง
กรวย

1,300,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมาของประชาชน

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 100 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร - กอสรางบอ
พัก, ทอระบายนํ้า ,รางวี (ตามแบบแปลนเทศบาล เมือง
บางกรวย)

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายนํ้ารางวี,บอพัก บริเวณ ซอยชาง
อาวุธ (ตรงขามวัดจันทร) ม.6 ตําบลบาง
กรวย

700,000.00 -เพ่ือบรรเทาปญหานํ้าทวมขัง กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 กวางประมาณ 3
เมตร ยาวไมนอยกวา 44.50 เมตร หรือคดิเปนพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 133.50 ตารางเมตร และกอสรางถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 2.60 เมตร ยาว
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ไมนอยกวา 24 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 62.4
ตารางเมตร พรอมรางระบายนํ้า,ทอระบายนํ้า,รางวี,บอ
พัก (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงฝาทอระบายนํ้าภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตาํบลวัดชลอ
, ตําบลบางกรวย

2,000,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มาของประชาชน

- ปรับปรุงฝาทอระบายนํ้าท่ีชํารุด โดยเปลี่ยนเปนฝา
เหล็กหลอ ไมนอยกวารอยละ 80 จากจํานวนท่ีชํารุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสราง ทอระบายนํ้า บอพัก
รางวี บริเวณหมูบานสมชาย จากบริเวณ
สะพานคลองวัดจันทร ถึงแยกสมชาย
ซอย 1

1,000,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ปองกัน นํ้าทวมขัง

-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. จาํนวน 17 บอ -กอสรางรางวี
ค.ศ.ล. หนา 0.20 เมตร กวาง 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 125 เมตร -วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø
0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 130 เมตร -งานคืนสภาพ
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา
126 ตารางเมตร

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนนชุมชนวัดลุมคงคา
ราม จากบรเิวณปากทางคอนโดนิรันดร
ถึงซุมวัดลุมคงคาราม

3,100,000.00 - เพ่ือบรรเทาปญหานํ้าทวมและ
อุทกภัยบริเวณชุมชน - เพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีสาธารณะ

- ปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. จาํนวน 34 บอ - กอสรางบอ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 65 บอ - กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กวาง 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 497
เมตร - กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 497 เมตร - ปรับปรงุถนนผิวจราจร แอส
ฟลทติก ค.ส.ล. หนา 0.07 เมตร กวาง 4.30 เมตร ยาว
454 เมตร
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16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงโปะทาเทียบเรือ
บริเวณตรงขามอําเภอบางกรวย ริมคลอง
บางกอกนอย ตําบลวัดชลอ

2,000,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การสญัจรไปมา ของประชาชนเพ่ือให
โปะทาเทียบเรือเดมิมีมาตรฐาน

- ปรับปรุงโปะ ขนาดไมนอยกวา 4 x 4 เมตร - ปรับปรุง
ทาเทียบเรือบริเวณตรงขามอําเภอบางกรวย ริมคลอง
บางกอกนอย ตําบลวัดชลอ

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทอระบาย
นํ้า ,บอพัก ,รางวี บริเวณหมูบาน ส.ภานุ
รังสี ซอย 19 หมู 9 ตําบลบางกรวย

8,400,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 8.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 94.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 770.80 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 5.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 58.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 290.00 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 270.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,296.00 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 42.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 201.60  ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 55.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 253.00  ตารางเมตร
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18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จง
ถนอม ถึงลํากระโดง หมู 3 ตําบลวัดชลอ

2,700,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 140.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. 27 บอ
-กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 – 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 240.00 เมตร
-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลางไม
นอยกวา 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 194.00 เมตร
-กอสรางทางเทาพ้ืนท่ีไมนอยกวา 236.00 ตารางเมตร

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บรเิวณ
ชุมชนสินพัฒนา หมูท่ี 1 ตําบลบางกรวย

4,000,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกวาง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 42.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 189.00 ตารางเมตร
-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดไม
นอยกวา 216.00 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา
1,296.00 ตารางเมตร
- พรอมกอสรางทอระบายนํ้า,บอพักรางวี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล.
บริเวณวัดสนามใน ถึงวัดสนามนอก หมูท่ี
4 ตําบลวัดชลอ

498,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
กวางประมาณ 1.20 เมตร ยาวประมาณ 42.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 50.40 ตารางเมตร
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21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางโปะทาเทียบเรือบริเวณ
ทานํ้าวัดสัก ตําบลวัดชลอ

1,640,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางโปะทาเทียบเรือ ขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 5.00 เมตร
-กอสรางทางเดินลงโปะ

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.
ส.ล. บริเวณขางโรงเรยีนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี (วัดกลวย) หมู 3
ตําบลวัดชลอ

530,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. กวางประมาณ
1.40 เมตร ความยาวไมนอยกวา 138 เมตร หรือคดิ
เปนพ้ืนท่ี 193.2 ตารางเมตร

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการติดตั้งปายเตือนทางโคงแบบมีไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตยภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

459,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-ติดตั้งปายเตือนทางโคงแบบมีไฟกระพริบ ชนิดใช
พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 60x60
เซนติเมตร พรอมอุปกรณ ภายในเขตเทศบาล จํานวน
20 จดุ

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมบอ
พักและรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนบาง
กรวย-จงถนอมชวงสะพานขามคลอง
บางกอกนอยถึงสุดเขตเทศบาล

7,000,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 444.00 เมตร
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,552.00 ตารางเมตร
-เสริมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 84 บอ
- กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20-0.25 เมตร กวาง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 100 ตารางเมตร
-งานปรับปรุงไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร หรือคิด
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร
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-งานตีเสนจราจร (ตามกฎจราจร)

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรนอย
จากบริเวณคลองวัดกระโจมทอง หมู 2
ตําบลวัดชลอ ถึงแยกเทิดพระเกียรติ หมู
3 ตําบลวัดชลอ

9,000,000.00 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
กวางประมาณ 6.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 510.00
เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,315.00 ตาราง
เมตร
-กอสรางรางวี ค.ส.ล. กวางประมาณ 0.70 เมตร หนา
0.20-.025 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,020.00 เมตร
-วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
เมตร ยางไมนอยกวา 103.00 เมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. จาํนวน 19 บอ
-กอสรางบอพักเล็กเช่ือมบอพัก ค.ส.ล. 84 บอ
-ปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. เดิม 65 บอ
-ปรับปรุงทางเช่ือมแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.07 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 300.00
ตารางเมตร
-ไหลทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,020.00 ตารางเมตร

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงทอระบายนํ้า บอพัก
รางวี บริเวณปากซอยลุมพัฒนา 1 ถึง
ซอยลุมพัฒนา 1/1 หมู 5

1,400,000.00 เพ่ือบรรเทาปญหานํ้าทวมขังภายใน
ชุมชน

-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 0.60 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 186 เมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. จาํนวน 23 บอ
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-กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 186 เมตร
-กอสรางคืนสภาพผิวจราจร ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร กวาง 1.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 215 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 322.5 ตารางเมตร

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงทอระบายนํ้า บอพัก
และรางวี ค.ส.ล. ถนนบางกรวย-ไทรนอย
ซอย 2 (ซอยเพ่ิมทองคํา) จากถนนบาง
กรวย-ไทรนอย ถึงบานเลขท่ี 29/4 หมู
2 ตําบลบางกรวย

1,200,000.00 เพ่ือบรรเทาปญหานํ้าทวมขังภายใน
ชุมชน

-กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 98.00 เมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล.จํานวน 13 บอ
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. (บอเช่ือม) จํานวน 13 บอ
-กอสรางรางวี ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 196.00 เมตร

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟา
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย

1,620,000.00 เพ่ือใหประชาชนท่ีสัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

- โคมไฟ LED ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต จํานวน 250
ดวง - โคมไฟฟา LED ขนาดไมนอยกวา 36 วัตถ จํานวน
100 ดวง

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการฝกอบรม ดานการจราจร 15,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดาน
การจราจรใหมีความเขาใจในเรื่อง
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับงานรักษาความสงบเรียบรอย

จัดฝกอบรมความรูดานการจราจรใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และอาสาสมัครฯ จํานวน
25 คน



๑๖

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร โครงการ
จํานวน

งบประมาณ วัตถุประสงค ผลผลิต

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการสนับสนุนกิจการจราจรภายใน
เขตเทศบาล

50,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบจราจรในเขต
เทศบาลใหมีความคลองตัว ปลอดภัย
และมีความเปนระเบยีบเรยีบรอย

จัดหาวัสดุอุปกรณในการจดัทําและปรับปรุงเครื่องหมาย
และสญัญาณจราจรตามถนนสายตาง ๆ ตามท่ี สภอ.บาง
กรวยกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการติดตั้งปายจราจร ปายบอกทาง
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

500,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการสญัจรไป-มา

จัดหาวัสดุอุปกรณ ในการจัดทําตดิตั้งเครื่องหมาย ปาย
เตือน ปายบอกทาง ภายในเขตเทศบาล จํานวนไมนอย
กวา 50 จุด

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงไฟ
กระพริบและไฟสลบัชองจราจร

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- ซอมแซมไฟกระพริบสัญญาณเตอืนระบบโซลาเซล
จํานวน 22 จุด - สัญญาณไฟสลับชองจราจร จํานวน 3
จุด และรายการอ่ืน ๆ ท่ีไดมีการสาํรวจพบเพ่ิมเติม

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

คาใชจายในการกําจัดขยะมลูฝอยใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบรุี

2,300,000.00 เพ่ือใชจายเงินอุดหนุนคากําจัดขยะ
มูลฝอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด
นทบุรี

จายเปนคากําจดัขยะมูลฝอยแกองคการบริหารจังหวัด
นนทบุรี จํานวน ๑๒ เดือน

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกําจดัขยะ
มูลฝอยแบบมสีวนรวม

800,000.00 เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมการท้ิงขยะ
มูลฝอยของประชาชน เพ่ือสงเสรมิให
ประชาชนคัดแยกขยะจากตนทาง
(ครัวเรือน)กอนนําไปท้ิง เพ่ือนําขยะ
ท่ีมีประโยชนนํากลับมาใชใหม

ฝกอบรมใหความรูความเขาใจและฝกปฏิบตัิเก่ียวกับการ
คัดแยกขยะและการกําจัดขยะแบบมีสวนรวมของชุมชน
ในเขตเทศบาล จาํนวน 200 คน
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35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอม

300,000.00 เพ่ือใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการจักการขยะและ
สิ่งแวดลอม

อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานการจัดการขยะมลู
ฝอยและสิ่งแวดลอมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดใน
ชุมชน (BCDชุมชน)

50,000.00 เพ่ือใหเปนการปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชนของตนเอง

พัฒนาความสะอาดในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลไมต่ํา
กวารอยละ ๗๐

37. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการคืนคลองสวยสูชุมชน 1,000,000.00 เพ่ือปรับปรุงสภาพนํ้าในคูคลองใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวยใหมี
คุณภาพดี

๑.จัดซื้อจลุินทรยีชีวภาพสําหรับการฉีดพนในคูคลองไม
นอยกวา ๑๕ คลอง ๒.จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ
จํานวนไมนอยกวา ๑ สื่อ

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการกอสรางระบบฟนฟูคุณภาพนํ้า
ในคลอง

25,000,000.00 เพ่ือกอสรางระบบฟนฟูในพ้ืนท่ีคลอง
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
จํานวน 3 แหง

1. ระบบฟนฟูคุณภาพนํ้าในคลองของหมูบานทวีโรจน
สามารถรองรับนํ้าเสียไดไมนอยกวา 200 m3/d 2.
ระบบฟนฟูคุณภาพนํ้าในคลองของหมูบานบรรจงนิเวศน
สามารถรองรับนํ้าเสียไดไมนอยกวา 200 m3/d 3.
ระบบฟนฟูคุณภาพนํ้าในคลองสวยนํ้าใสตนแบบ บริเวณ
หมูบานสมชายพัฒนาคอนโด สามารถรองรับนํ้าเสียไดไม
นอยกวา 550 m3/d

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การจัดการเหตรุําคาญ

50,000.00 พัฒนาศักยภาพและความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจดัการ
ขอรองเรียน และเหตรุําคาญตาง ๆ

กิจกรรมอบรม ใหความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การจัดการเหตรุําคาญจํานวน ๔๐ คน
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40. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดลอมโลก 20,000.00 เพ่ือกระตุนใหประชาชนเห็นถึง
ความสําคญัของสิ่งแวดลอม เพ่ือ
สรางความมีสวนรวมของประชาชน
ตอการรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน

จัดนิทรรศการใหความรูวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน

41. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการอบรมอาสาสมคัรพิทักษ
สิ่งแวดลอม

50,000.00 เพ่ือกระตุนใหประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดอบรมประชาชนจํานวน 100 คน มีสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน
นาอยู นาอาศัย ไมนอยกวารอยละ 10

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจดัทําแผนแมบท การจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางกรวย

50,000.00 เพ่ือจัดประชุมกําหนดกรอบ/
แนวทางในการดําเนินงานจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมือง บางกรวย
ใหมีประสิทธิภาพ

สรางแผนแมบทในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบางกรวย จํานวน 1 ฉบับ

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการสรางผลิตภัณฑจากขยะอินทรีย 500,000.00 เพ่ือนําขยะอินทรียในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยมาใช
ประโยชน ดวยการผลิตปุย , นํ้าหมัก
จุลินทรีย , นํ้ายาเอนกประสงค เปน
ตน

- สามารถผลติปุยจากขยะอินทรียไดเดือนละไมนอยกวา
500 กิโลกรัม - ผลิตนํ้าหมักจุลินทรียชีวภาพไมนอยกวา
100 ลิตร/เดือน - ผลิตนํ้ายาเอนกประสงคไมนอยกวา
50 ลิตร/เดือน

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการชุมชนนาอยูมุงสู Zero waste 300,000.00 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ฯ มีความรูในการคัดแยกขยะ และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการท้ิงขยะจาก
ครัวเรือน

จัดฝกอบรมใหแกประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 1
ครั้ง ไมนอยกวา 150 คน
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45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการรักษคุณ รักษโลก 200,000.00 เพ่ือลดปรมิาณการใชพลาสติก
และโฟมในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบาง
กรวย

จัดฝกอบรมใหแกประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 1
ครั้ง ไมนอยกวา 100 คน

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 300,000.00 เพ่ือใหการจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพมีการคัดแยกเพ่ือนําไป
กําจัดอยางถูกวิธี

จัดซื้อภาชนะจดัเก็บขยะอันตรายชุมชนละ 1 ชุด จํานวน
49 ชุมชน

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจดัการขยะมลูฝอยติดเช้ือ 20,000.00 เพ่ือใหความรูแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตดิเช้ือท่ีถูกตอง
แกสถานพยาบาลในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

ตรวจประเมินการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยตดิเช้ือใน
สถานพยาบาลพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง บางกรวย คิดเปน
รอยละ 100

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจดัทําสื่อ ประชาสัมพันธ การ
กําจัดขยะมลูฝอยและ สิ่งปฏิกูล

300,000.00 เพ่ือจัดทําสื่อในการประชาสมัพันธ
และปลูกจิตสํานึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท้ิงขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย

จัดทําสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ , ปายไวนิล , สื่อมัลติมิเดีย

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี

1,150,000.00 เพ่ือสมทบเงินเขาสูกองทุนฯ ในแตละ
ปงบประมาณ ใหเปนไปตามสัดสวนท่ี
สปสช.กําหนด เพ่ือเปนกลไก

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ตามสดัสวนท่ี สปสช กําหนด ในแตละป (อปท.ขนาด
ใหญ สมทบไมนอยกวารอยละ 60 ของคาบริการ
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สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข
ชุมชนในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ืองเพ่ือสราง
สุขภาวะของประชาชนและชุมชนโดย
การมีสวนรวมของ อปท.และ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข

สาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ
แหงชาติ)

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมพัฒนาผูทําหนาท่ีดูแล
สุขภาพในชุมชน

700,000.00 เพ่ือเพ่ิมองคความรูทักษะดาน
สุขภาพแก .ผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพ
เพ่ือเปนการสรางเสริมประสบการณ
แลกเปลีย่นความรูและนวัตกรรมใน
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ใหกับ ผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพเพ่ือ
สรางความรูรักสามัคครีะหวางผูทํา
หนาท่ีดูแลสุขภาพ

ผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพชุมชมท้ัง 49 ชุมชน จํานวน 300
คน

51. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการรณรงคปองกันเอดสและ
โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ

50,000.00 เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับการปลกุ
จิตสํานึกตระหนักถึงความสําคญั
ความรุนแรงของโรคเอดสและ
โรคตดิตอทางเพศสมัพันธเพ่ือให
กลุมเปาหมายรับรูถึงอันตราย
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับเปลี่ยน

จัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยจํานวน 250 คน จักกิจกรรม
รณรงค วันเอดสโลก (วันท่ี 1 ธันวาคม)
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ทัศนคติเก่ียวกับโรคเอดสใหกวาง
ยิ่งข้ึน

52. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอย

50,000.00 เพ่ือเสรมิสรางใหความรู ความเขาใจ
ดานสุขาภบิาลอาหารแกผูสัมผัส
อาหาร เพ่ือสรางความตระหนักถึง
ความสําคญัตอการปฏิบัติอยาง
ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมอบรมใหความรูแกผูสัมผสัอาหารเจาของกิจการ
จํานวน 120 คน

53. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการตรวจรานอาหารมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean food
good taste)

20,000.00 เพ่ือสรางคณุภาพและมาตรฐานของ
รานอาหาร

ตรวจประเมินรานอาหารและแผงลอยตามหลักเกณฑ
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

54. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบา 100,000.00 1.เพ่ือปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาในเขตเทศบาล 2.เพ่ือ
เสรมิสรางการรับรูถึงความเสี่ยงและ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบาแก
ประชาชน 3.เพ่ือใหสุนัขและแมว
ตามวัด โรงเรียน ชุมชนไดรับการฉีด
วัคซีนอยางท่ัวถึง

รณรงคใหความรูดานการปองกันโรคพิษสุนัขบาแก
ประชาชน จัดหนวยบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา จํานวน 20 ครั้ง
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55. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิตอใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

50,000.00 - เพ่ือดําเนินการควบคมุ ปองกัน
โรคตดิตอไดทันเหตุการณ - เพ่ือให
ความรูกับประชาชน สรางความ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคติดตอ
ตางๆ และการปองกันท่ีถูกตอง -
สรางความเขมแข็งกลุมแกนนํา
เครือขายแบบเชิงรุก

- จัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 49 ชุมชน - จัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธเก่ียวกับเรื่องโรคตดิตอ

56. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ 53,750,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายไุดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายฯุ พ.ศ.
๒๕๕๒

ผูสูงอายุท่ียื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคุณสมบัตติามระเบยีบ
ฯจะไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐

57. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพคนพิการ 6,240,000.00 เพ่ือใหคนพิการไดรับเบีย้ยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบีย้ความพิการใหคน
พิการฯ พ.ศ.๒๕๕๓

คนพิการท่ียื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคุณสมบัตติาม
ระเบียบฯจะไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐

58. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส 450,000.00 เพ่ือใหผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ

ผูปวยเอดสท่ียื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคณุสมบัตติาม
ระเบียบฯจะไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘

59. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 300,000.00 - เพ่ือใหคนพิการไดรับความรูความ
เขาใจในดานสวัสดิการและการ
สงเคราะห - เพ่ือใหคนพิการได
พัฒนาศักยภาพของตนเอง

- จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป

60. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบสา
ธารณภัย

500,000.00 เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบสาธารณภัย

ผูประสบสาธารณภัยทุกครัวเรือนไดรับการสงเคราะห
ชวยเหลือรอยละ ๑๐๐

61. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการจดัเก็บขอมลูคนพิการ 5,000.00 เพ่ือเก็บขอมูลคนพิการในพ้ืนท่ี จัดเก็บขอมลูคนพิการท่ีข้ึนทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชีพ ไม
นอยกวา ๔๐๐ ราย

62. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอาชีพคนพิการ 100,000.00 ๑. เพ่ือสรางทางเลือกและโอกาสใน
การมีงานทําแกคนพิการ ๒. เพ่ือเปน
การสงเสริมโอกาสในการรวมกลุม
และการสรางเครือขายของคนพิการ
๓. เพ่ือใหคนพิการมีอาชีพและงาน
ทําอยูในทองถ่ินของตนเอง

จัดฝกอบรมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ จํานวนไมนอย
กวา ๑๕ คน

63. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการจดักิจกรรมวันสตรสีากล 10,000.00 ๑. เพ่ือกระตุนใหทุกภาคสวนใน
สังคมตระหนักถึงความสําคัญของวัน

จัดกิจกรรมและฝกอบรมใหความรูไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป
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สตรสีากล ๒.เพ่ือกระตุนใหเกิด
องคกรสตรีท่ีเขมแข็ง มีการรวมพลังท่ี
แสดงถึงความพรอมและการทํางาน
รวมกันไดอยางเปนรูปธรรม ๓.
สงเสริมใหสตรไีดมีการแลกเปลีย่น
ความรูเพ่ือพัฒนาองคความรู

64. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการกลุมสตรีบาํเพ็ญประโยชน 50,000.00 ๑. เพ่ือใหสตรีไดพัฒนาตนเองและ
สรางพฤติกรรมท่ีดีในการชวยเหลอื
สังคม ๒. สงเสริมใหสตรไีดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

จัดกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชนไมนอยกวา ๓ ครั้ง/ป

65. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรพัีฒนา
เมืองบางกรวย

1,500,000.00 ๑.เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณแกคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
๒.เพ่ือพัฒนาใหกลุมสตรีมีศักยภาพ
ในการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการท่ีดเีชิงบูรณาการ

- จัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุมสตรีฯไมนอย
กวา ๑ ครั้ง/ป - ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกกลุมสตรี
ไมนอยกวา ๑ครั้ง/ป -จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานให
คณะกรรมการและเครือขายกลุมสตรฯี ไมนอยกวา ๑
ครั้ง/ป

66. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุครบ
บวงจร

700,000.00 เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพการ ใจ
และจิตวิญญาณของผูสูงอายุ เพ่ือให
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯไดรวมกลุม

-จัดกิจกรรมแกผูสูงอายุในเขตจํานวน 300 คน -
กิจกรรมเยี่ยมผูสูงอายุ 2 ครั้ง/ป -จัดกิจกรรมอบรมและ
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ทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลท่ีเหมาะสมเพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจกับผูสูงอายุในเขต
เทศบาล

ทัศนศึกษาดูงานเปนระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จํานวน 1
ครั้ง

67. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอาชีพแกเด็กดอยโอกาส 50,000.00 เพ่ือใหเด็กมีโอกาสฝกอาชีพและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

จัดฝกอาชีพระยะสั้นใหเด็กดอยโอกาสประมาณ 30 คน

68. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 2,734,500 เพ่ือสงเสริมวาวะโภชนาการของเด็ก
ใหสมบูรณ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก
เล็ก จํานวน 7 ศูนย ร.ร.สังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จํานวน 4 โรงเรียน

69. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการอาหารกลางวัน 3,264,000.00 เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ใหสมบูรณ

จัดหาอาหารกลางวันใหกับเด็กเลก็เด็กอนุบาลและเด็ก ป.
1-ป.6 สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จํานวน 3 โรงเรียน

70. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา -เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก -คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

1,730,100.00 เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ใหสมบูรณ เพ่ือใหเด็กนักเรียน ศพด.
มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรยีน

เพ่ือสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรยีน ศพด.ใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7 ศูนย เพ่ือ
สนับสนุนเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็ก
นักเรียน ศพด.ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7
ศูนย

71. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ 300,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสรมิใหเด็กและ
เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา

จัดกิจกรรมสาํหรับเด็กในเขตเทศบาลไดมีพัฒนาการใน
ดานตาง ๆ ประมาณ 500 คน จํานวน 1 วัน
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พระมหากษัตริยและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

72. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการสรางงานสรางอาชีพชุมชน 50,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

- ฝกอบรมอาชีพไมนอยกวา ๖ หลักสูตร/ป - จํานวนผู
เขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน/หลักสูตร
- จัดกิจกรรมแสดงสินคา ไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป

73. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

50,000.00 - เพ่ือใหชุมชนไดเรียนรูและมีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครวั -
เพ่ือใหคนในครอบครัวเกิดทัศนคตท่ีิ
ดี ในการ อยูรวมกันอยางมีความสขุ

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานไม
นอยกวา ๑ ครั้ง

74. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 1,500,000.00 - เพ่ือสงเสริมใหผูนําชุมชนมีความรู
และประสบการณในการพัฒนา
ทองถ่ิน

-ฝกอบรมและศึกษาดูงานไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป -จัดตั้ง
ชุมชนเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๑
ชุมชน/ป

75. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน 100,000.00 เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนไดเห็นคณุคาของการเลน
กีฬา รักการออกกําลังกายโดยใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

จัดการแขงขันกีฬา จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 50 คน

76. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ
(รวม)

10,000.00 เพ่ือสงเสริมใหประชาชน/ชุมชนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

จัดแขงขันกีฬาเช่ือมความสมัพันธและความสามคัคี
ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนภายในเขต
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และเพ่ือสงเสรมิความสามัคคีระหวาง
ทองถ่ินและชุมชนในเขตเทศบาลและ
จังหวัดนนทบุรี

เทศบาล และจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 ครั้ง/ป มี
ผูเขารวมการแขงขันกีฬาไมนอยกวา 100 คน

77. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานอ่ืน 50,000.00 เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชนและเช่ือม
ความสามัคคีกับหนวยงานอ่ืน

รวมแขงขันกีฬากับหนวยงานอ่ืน มีผูเขาแขงขันไมนอย
กวา 50 คน

78. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมกีฬาภาคฤดรูอน 100,000.00 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมสีุขภาพ
แข็งแรงใชเวลาวางใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด สรางความสัมพันธ
ในกลุมเด็ก

ฝกทักษะกีฬาชนิด ตาง ๆใหเด็กและเยาวชนจํานวนไม
นอยกวา 60 คน

79. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี

10,000.00 เพ่ือเช่ือมความสามัคคีระหวาง
เทศบาลตาง ๆ ภายในจังหวัด
นนทบุรี

รวมแขงขันกีฬากับเทศบาลตาง ๆ ภายในจังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมแขงขันไมนอยกวา 50 คน

80. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

คาใชจายในการพัฒนาครผููดูแลเดก็/
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138,000.00 เพ่ือพัฒนาครูผูดูแลเด็กใหมี
ประสิทธิภาพและมีคณุธรรมควบคู
กับการจัดการศึกษา พรอมท้ังเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู และความสมารถและ
ทักษะใหครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเปนคาใชจายในการอบรมครผููดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
จํานวน 19 คน
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81. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

250,000.00 เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก/คณะ
ผูบริหาร/คณะกรรมการในการ
บริหารจดัการศึกษาและผูเก่ียวของมี
ประสิทธิภาพและมีคณุธรรมพรอมท้ัง
เพ่ิมพูนความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานครผููดูแลเด็กเล็ก/ผูดูแล
เด็ก/คณะผูบรหิาร/คณะกรรมการในการบริหารจัด
การศึกษาและผูเก่ียวของประมาณ 50 คน

82. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการอุดหนุนเงินเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ทางการศึกษา

100,000.00 เพ่ือใหความชวยเหลือกับโรงเรยีนใน
เขตเทศบาลท่ีเทศบาลใชเปนท่ี
จัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 3 ศูนย
เพ่ือใหการจัดการเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

อุดหนุนเงินใหแกโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 3
โรงเรียน

83. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมสีุข

โครงการจดัอบรมผูปกครองเด็กเลก็ 30,000.00 เพ่ือใหผูปกครองมีความรูและมสีวน
ในการแกไขปญหาตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
การศึกษา

จัดอบรมผูปกครองเด็กเล็กและผูท่ีเก่ียวของ เปนเวลา 1
วัน จํานวน 1 ครั้ง/ป

84. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการศึกษาแหลงเรยีนรูนอกหองเรียน 100,000.00 เพ่ือเปดโลกทัศนของนักเรียนใหกวาง
ยิ่งข้ึน

ศึกษานอกหองเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ป
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85. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการคณุธรรมนําชีวิตพอเพียงตาม
พระราชดําริ

50,000.00 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูมีคณุธรรม จริยธรรม นําชีวิต
ไปสูการอยูรวมกันอยางสงบสุขมี
เศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานราก

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ปริมาณ 100 คน

86.
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลตาํบลวัดชลอ

32,400,000 เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรอื
โรงเรียนอนุบาล บรเิวณตําบลวัดชลอ
จํานวน 1 หลัง

กอสรางเปนอาคารเรยีน จํานวน 1 หลัง มีพ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 5,500 ตร.ม. ประกอบไปดวย หองเรยีน
หองพักครู หองกิจกรรมเด็ก หองประชุม สระวายนํ้าและ
อ่ืนๆ ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

87. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด

150,000.00 - เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
ไมยุงเก่ียวยาเสพติด - เพ่ือบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืนและชุมชนใน
การแกไขปญหายาเสพตดิ

- จัดคายเยาวชนปองกันยาเสพติดไมนอยกวา ๑ คาย/ป
- ประชุมคณะทํางานรวมกับศป.ปส.อ.บางกรวยและ
ผูเก่ียวของไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป - จัดกิจกรรม To BE
Number One ไมนอยกวา ๑ ครัง้/ป - จัดกิจกรรม
ชุมชนขาวสะอาดปลอดยาเสพตดิไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป

88. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดประจําปงบประมาณ 2560 (อุดหนุน
อําเภอบางกรวยตามหนังสือศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอบางกรวย )

325,000.00 เพ่ือใหศูนยฯ มีงบประมาณในการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

สนับสนุนอําเภอบางกรวยเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
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89. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทการ
ทําอาหาร

50,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ คน

90. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทหัถ
กรรม

90,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ คน

91. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทงานชาง
ตางๆ

90,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน

92. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภท
สิ่งประดิษฐ

90,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน

93. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทการ
บริการ

80,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพท่ีตนสนใจ - เพ่ือเพ่ิมรายไดลด

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน
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รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

94. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

โครงการจดัแสดงสินคาและจดัจําหนาย
สินคาของเทศบาลเมืองบางกรวย

50,000.00 - เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสได
จําหนายสินคาท่ีไดรับการฝกอบรม
จากเทศบาลและกลุมอาชีพตางๆ -
เพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจายและขยาย
โอกาสใหกับประชาชน

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑๐๐ คน

95. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ สํานัก
ปลัดเทศบาล

1,026,900.00 - เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน - เพ่ือสํารองไฟฟา
รองรับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีแระสิทธิภาพการ
ทํางานไดดีข้ึน

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสาํหรับคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคฯ จํานวน 3 ชุด
4.เครื่องปรับอากาศ 13,000 บทีียู
5.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บทีียู
6.เครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง
7.ตูเก็บเอกสาร
8.ตูลอกเกอร
9.โตะหมูบูชา
10.รถเข็นเหล็กอเนกประสงค
11.เครื่องพิมพ เลเซอร ขาวดาํ
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12.เกาอ้ีรับแขกหน่ึงท่ีน่ัง
13.เกาอ้ีสํานักงาน
14.ตูเก็บเอกสารบานโลง 2 ตู
15.ตูบานเลื่อน 2 ตู
16.โทรศัพทมือถือ
17.พัดลมระบายอากาศ
18.เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี
19.เครื่องคอมพิวเตอรสาํหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
พรอมชุดโปรแกรม
20.เครื่องสแกนเนอรสี่ขนาด A3
21.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA และขนาด 800VA

96. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ กองชาง 388,600.00 เพ่ือเปนอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

1.จัดซื้อตูเหล็กเก็บ
2.คอมพิวเตอรโนตบุค
3.ชุดโปรแกรม
4.ชุดโปรแกรมจัดการ
5.กลองถายภาพน่ิง
6. เกาอ้ีหุมหนังพีวีซี ลอเลื่อนอิสระ
7. น่ังรานเหล็ก
8. ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ
9. เครื่องทํานํ้าเย็น
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10. รถยนตกระบะ แบบดับเบิล้แคบ (ดีเซล)
11. โตะทํางานชนิดเหล็ก 7 ลิ้นชัก
12. เครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอรแบบมือถือ
13. เครื่องตบดิน
14.โตะทํางานชนิดเหล็ก
15.เครื่องคอมพิวเตอรสาํหรับงานประมวลผล พรอมชุด
โปรแกรม
16.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

97. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัหาเครื่องมือครภุัณฑ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

10,656,000.00 1.เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือและครภุัณฑ
ของกองสาธารณสุข
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข

1.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบกระบะเททาย
2.ตูเย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต ฯ
3.เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่าํกวา 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่าํกวา 24,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
5.เครื่องถายเอกสาร ขาว-ดํา
6.เครื่องถายเอกสาร
7.เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 5 เครื่อง
8.รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
9.เกาอ้ีปฏบิัติงานหุมดวยผา
10.เกาอ้ีปฏิบตัิงานหุมดวยหนัง
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11.เกาอ้ีโนตบุค พรอมโปรแกรม
12. เกาอ้ีปฏิบัติงาน
13. โตะทํางานชนิดเหล็ก
14.เครื่องคอมพิวเตอรสาํหรับงานสํานักงาน
15. เครื่องพนสารเคมีพนฝอยละออง ละเอียด ULV
16. เครื่องพนหมอกควัน SWING FOG
17. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนขนาด 18,000 บี
ทียู
18. รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย

98. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑกองสวัสดกิาร
สังคม

848,600.00 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

1. คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน พรอมชุด
โปรแกรมปฏิบตัิการและชุดโปรแกรมจัดการ
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

99. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ กองวิชาการและ
แผนงาน

450,800.00 เพ่ือใหมีเครื่องปรับอากาศ สําหรับ
บริการผูมาใชบริการศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลเมืองบางกรวย -
เพ่ือใหมีอุปกรณขยายเสียงเคลื่อนท่ี
สําหรับใชงานนอกสถานท่ี - เพ่ือใช

๑. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
2.โทรโขงแบบคาดเอวพรอมไมโครโฟนคาดศรีษะพกพา
จํานวน 1 ชุด
3. ไมโครโฟนไรสาย แบบมือถือ จํานวน 2 ชุด
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เปนอุปกรณขยายเสียงสําหรับการ
ประชุม หรือกิจกรรมตางๆ

4.เกาอ้ีผูปฏิบัติงาน
5.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
6.เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา ชนิดไมมีหนวยความจํา
7.โตะทํางานชนิดเหล็ก
8.พัดลมไอเย็น
9.ชุดลําโพงเสียงกลาง
10.เครื่องมลัติมเิดียโปรเจคเตอร
11.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
พรอมโปรแกรม
12.เครื่องคอมพิวเตอรสาํหรับงานสํานักงาน พรอม
โปรแกรม
13.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network
14.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

100. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัหาครุภณัฑคอมพิวเตอร กอง
คลัง

95,200 -เพ่ือเปนอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสนิ
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บฐานขอมูล
ตางๆของงานพัสดุและจัดเก็บ
ฐานขอมูลครภุัณฑพัสดุ รวมถึง
รองรับโปรแกรมดาตาเบสในอนาคต

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
จํานวน 2 เครื่อง
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับคอมพิวเตอร
จํานวน 2 เครื่อง
3.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จาํนวน 2 ชุด
4.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
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-เพ่ือรองรับระบบบญัชีคอมพิวเตอร
(e-laas)ในการปฏิบตัิงานใหมีความ
เสถียรมากข้ึน
-รองรับระบบของกรมบญัชีกลาง(e-
GP)ซึง่เปนหัวใจหลักในการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ.ใหม

101. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัหาครุภณัฑสาํนักงาน กองคลัง 47,000 เพ่ือใชบริการประชาชน และสําหรับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองคลัง

- เกาอ้ีแถว 3 ท่ีน่ัง จํานวน 3 ชุด
- เกาอ้ีเหล็กบุนวม จํานวน 5 ตัว
- เกาอ้ีปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัว

102.
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงานเคลื่อนท่ี 665,000 -เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานและ
เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน

1. ตูคอนเทนเนอร ขนาด 3x6 เมตร ความสูง 2.9 เมตร
จํานวน 2 ตู พรอมระบบภายในตู
2. เกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอเลื่อนมีพนักพิงและท่ีน่ังข้ึน
โครงเหล็ก หุมหนัง PU ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมสามารถโยก
เอนและหมุนไดรอบตัวรองรับนํ้าหนักได 113 ก.ก.
จํานวน 3 ตัว

103. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการราชการไทยโปรงใส รวมกันตาน
คอรัปช่ัน

100,000.00 - เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงาน
และประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับพระราชบัญญตัิขอมูล

บุคลากรภายในหนวยงานและประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ประมาณ 150 คน
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ขาวสารของราชการ - เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือกันระหวางเจาหนาท่ีรัฐ
กับประชาชน ในการปองกันและขจัด
การทุจริตคอรัปช่ัน

104. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงหองสุขาสํานักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย

2,000,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผูรับบริการ

ปรับปรุงหองสุขาชายและหญิงท้ัง 4 ช้ัน และกอสราง
หองสุขาคนพิการ บริเวณช้ัน 1 จํานวน 1 หอง

105. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาบุคลากร 1,000,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีวิสยัทัศนในการ
ทํางาน

จัดฝกอบรม สัมมนา ดูงาน พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในประเทศและตางประเทศ (เจาหนาท่ี
ทองถ่ิน) , ผูบริหาร , สท , และผูท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา
รอยละ 70

106. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
บุคลากรในองคกรเทศบาลเมืองบางกรวย

30,000.00 เพ่ือสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม ฝกอบรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย ไมนอยกวารอย
ละ 70 ของบุคลากรในองคกรเทศบาลเมืองบางกรวย

107. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ กองการศกึษา 515,600.00 - เพ่ือเปนอุปกรณอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กองการศึกษา

1. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลขาว ? ดํา และสี
ความเร็ว 30 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง 2. เครื่องฟอก
อากาศ จํานวน 3 เครื่อง 3. โตะทํางานเหล็ก ชนิด 7
ลิ้นชักพรอมกระจก จํานวน 2 ตัว 4. เกาอ้ีปฏิบัติงาน
แบบมีลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว 5. ตูเหล็กบานเลื่อน
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กระจก จํานวน 1 ตู 6. ช้ันเก็บของ จํานวน 30 ชอง
จํานวน 1 ตู 7. โทรทัศน แอล อี ดี ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จํานวน
1 เครื่อง 8 เครื่องเลน DVD จํานวน 2 เครื่อง

108. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑท่ีเก็บระวางแผนท่ี 20,000.00 เพ่ือใหมีท่ีสําหรับจัดเก็บรักษา
เอกสารทางราชการใหเปนระเบียบ
เรียบรอย คนหาไดงาย

ท่ีเก็บระวางแผนท่ี จํานวน 2 ชุด

109. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัซื้อครภุัณฑเครื่องวัด
ระยะทางดวยเลเซอร

20,000.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานการวัดระยะทางเปนไป
อยางถูกตอง และแมนยํา

เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร วัดระยะทางได 250 ?
300 เมตร มีฟงกช่ันการวัดหลากหลาย คํานวณ
ระยะทางพ้ืนท่ีและปริมาตรได มาตรฐานปองกันฝุนระดับ
IP 54จํานวน 1 ชุด

110. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงานศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

40,000.00 - เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานท่ีกลางในการปดประกาศสอบ
ราคา ปดประกาศประกวดราคา รบั
ซองและเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา และสามารถปฏบิัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

อุดหนุนเงินงบประมาณใหแก องคการบริหารสวนตําบล
บางขุนกอง
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111. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณดานหลัง
สํานักงานเทศบาลฯ หลังเดิม

19,000,000.00 เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการปฏิบตัิงาน การ
ใหบริการประชาชนใหไดรับความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน

กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 6 ช้ัน จํานวน 1 หลัง

112. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

197,300.00 - เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน -
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
จัดเก็บขอมลู และการรักษาขอมลูให
มีความทนทานสูงยิ่งข้ึน - เพ่ือใชใน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ขององคกรและใชในการพัฒนา
เว็บไซตขององคกร

1. อุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ชอง จํานวน 3 ตัว
2. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External
Storage) จํานวน 1 ตัว
3. เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
4.ตูเอนกประสงค 3 บานเปด 2 ตู
5.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบ
ท่ี 1
6.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบ
ท่ี 2

113. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการอบรมการใชงานคอมพิวเตอร
สําหรับเจาหนาท่ีทองถ่ิน

300,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานดาน
ไอทีของพนักงานเทศบาล

อบรมคอมพิวเตอรใหแกพนักงานเทศบาลและผูบริหาร
จํานวน 80 คน
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114. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัหาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2,760,000.00 เพ่ือทดแทนครุภณัฑเดิมท่ีเสื่อสภาพ 1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ฯ

115. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.)

300,000.00 เพ่ือใหสมาชิก (อปพร.) มีความรู
ความสามารถในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ฝกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 60 คน

116. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการฝกอบรม ทบทวน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

200,000.00 เพ่ือใหเจาหนาท่ีงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและอาสาสมัครท่ี
ชวยเหลือเหตุสาธารณภัย มีความรู
ความชํานาญในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ฝกอบรมเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพเจาหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน จํานวนไมนอยกวา 25 คน

117. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

100,000.00 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพยสินให
ครอบคลมุครบถวน ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน

ป 2560 - แผนท่ีแมบท มีความถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบัน รอยละ 70 ป 2561 - แผนท่ีแมบทมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน รอยละ 80
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118. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการเผยแพรใหความรูเก่ียวกับการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม

20,000.00 1. ผูท่ีอยูในขายตองชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมมีความรูความเขาใจใน
การชําระภาษีทองถ่ิน 2. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได

1. จัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีจาํนวนไมนอย
กวา 5 ปาย รวมท้ังจัดทําคูมือการชําระภาษี/แผนพับ
ประชาสมัพันธการชําระภาษี จํานวน 1,000 ฉบับ 2.
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบข้ันตอน และระยะเวลาการ
ยื่นแบบการชําระภาษีไดอยางถูกตองยิ่งข้ึน

119. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัเก็บรายไดเคลื่อนท่ี 10,000.00 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนท่ีชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมภายในเขตเทศบาล 2.
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียม 3. เพ่ือเพ่ิม
ชองทางในการชําระภาษีใหกับ
ประชาชน

1. สามารถจดัเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ของรายได
ภาษีท่ีจัดเก็บเองของปท่ีผานมา 2. ออกใหบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ีอยางนอย จํานวน 5 ครั้ง

120. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัทําสติ๊กเกอรรับชําระ
คาธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย

30,000.00 1. เพ่ือกระตุนใหผูอยูอาศยัในเขต
เทศบาลรวมใจกันชําระคาธรรมเนียม
เก็บขนขยะมลูฝอย 2. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได

1. จัดทําสติ๊กเกอรฯ จํานวนไมนอยกวา 2,000 แผน 2.
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ของ
คาธรรมเนียมฯ ท่ีจัดเก็บเองของปท่ีผานมา

121. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดังานพิธีในวันสําคัญตาง ๆ 1,500,000.00 เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานตาง
ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยไดมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมท่ี

. จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ2. จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ฯ 3. จัดงานวันปยะ
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เทศบาลเมืองบางกรวยจัด เพ่ือรวม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวฯ และไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

มหาราชหรือ4. จัดงานพระราชพิธีตาง ๆ เก่ียวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ , พระบรมวงศานุวงศ และพิธีราช
สดุดตีาง ๆ

122. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการปนจักรยานเพ่ือสงเสริมสขุภาพ
และการทองเท่ียว

100,000.00 - เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยและ
อําเภอบางกรวยใหคนท่ัวไปรูจักมาก
ข้ึนรวมถึงการเช่ือมโยงแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

- แหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาลและอําเภอบางกรวยเปน
ท่ีรูจักอยางกวางขวาง - นักปนจักรยานและผูเขารวม
โครงการ 250 คน

123. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการวันเทศบาล 30,000.00 - เพ่ือเช่ือมความสามัคคีใหหมู
พนักงานเทศบาล / ลูกจาง / คณะ
ผูบริหาร - สรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

เจาหนาท่ีเทศบาล ลูกจาง คณะผูบริหารชุมชน และ
หนวยงานตาง ๆ ประมาณ 150 คน

124. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดังานสืบสานประเพณลีอย
กระทง

600,000.00 เพ่ือเปนการสงเสรมิ อนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

เด็ก เยาวชน ประชาชนเขารวมกิจกรรม ประมาณ 300
คน

125. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดังานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

200,000.00 เพ่ือเปนการสงเสรมิ อนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

เด็ก เยาวชน ประชาชนเขารวมกิจกรรม ประมาณ 100
คน
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126. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดังานสืบสานประเพณีวันข้ึนป
ใหม

30,000.00 เพ่ือเปนการสงเสรมิ อนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

จัดงานทําบุญตักบาตรแดพระสงฆประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ เขารวมกิจกรรม ประมาณ 80 คน

127. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดังานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต

200,000.00 - เพ่ือเปนการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยคงอยูสืบไป - เพ่ือ
จัดกิจกรรมสงเสรมิและสนับสนุนให
ประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลมี
สวนรวมในกิจกรรม

ผูสูงอายุ ประชาชน และผูเก่ียวของเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 200 คน

128. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสํารวจและจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

100,000.00 - เพ่ือสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ีถูกตองสมบูรณและเปนมาตรฐาน
สามารถนําไปใชประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน

- สํารวจจัดเก็บและบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน ประมาณ
๒,๕๐๐ ครัวเรือน

129. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 100,000.00 เพ่ือใหประชาชนมีความรูและ
ความสามารถเขาใจเก่ียวกับการ
จัดทําแผนชุมชน

- จัดฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชนไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป -
ชุมชนจัดทําแผนชุมชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของชุมชน
ในเขตเทศบาล - ประชาคมแผนชุมชนไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของชุมชนท้ังหมด

130. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและ การจดัทํางบประมาณ

150,000.00 - เพ่ือจัดทําขอมูล รายละเอียดของ
โครงการในการพัฒนา เทศบาล -เพ่ือ

- จัดทําหรือจางทํา เอกสารแผนพัฒนา สามป จํานวน
๑๓๐ ชุด - จัดประชุมประชาคมเมือง และคณะกรรมการ
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จัดทํางบประมาณ ของเทศบาลเมอืง
บางกรวย

ชุดตาง ๆ - จัดทําหรือจางทํา เอกสารงบประมาณ
รายจาย จํานวน ๑๓๐ ชุด

131. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการอบรมภาษาตางประเทศเพ่ือ
รองรับ AEC

300,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีวิสยัทัศนในการ
ทํางานใหมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

เพ่ือจัดฝกอบรมเพ่ิมทักษะภาษาตางประเทศใหแก
เจาหนาท่ีทองถ่ิน ผูบริหาร สท. และผูเก่ียวของ ไมนอย
กวารอยละ 50

132. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการอบรมสังคมแหงการเรียนรูสู
อาเซียน

70,000.00 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคม
เอาเซียนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ภาษาประเพณีและวัฒนธรรม

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
จํานวน 1 ครั้ง

133. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจดัตั้งชุมชนและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

50,000.00 - เพ่ือสงเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย - เพ่ือ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน

- เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนไม นอยกวา ๒๓ ชุมชน

134. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการกระจกหกดาน 60,000.00 - เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารท่ีเปน
ประโยชน - เพ่ือรับทราบปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและหา
แนวทางรวมกันในการแกไขปญหา

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูเก่ียวของไมนอย
กวา ๓ ครั้ง/ป
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135. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

100,000.00 - เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

- เพ่ือจัดอบรมและจัดประชุมคณะผูบรหิาร ,ส.ท. ,
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ประชาชนในทองท่ี ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย การจดักิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริยและ

136. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยีย่ม
เยียนประชาชน

80,000.00 เพ่ือรับทราบปญหาความตองการ
และแหไขปญหาใหกับประชาชน
รวมท้ังประชาสมัพันธขาวสาร
กิจกรรมของเทศบาล

ออกเดินเทาพบปะประชาชน เพ่ือรับทราบปญหาความ
เดือดรอนของชุมชนหมูบานตาง ๆ รวมท้ังไปดําเนินการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชนและหมูบานจดัสรรในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยไมนอยกวา 5 ครั้ง



ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลเมืองบางกรวย มีการอนุมัติการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

จํานวน 207,357,000 โดยไดมีการโอนเพ่ิม จํานวน 63,932,600 บาท โอนลดจํานวน
33,486,384 บาท งบประมาณผูกพัน จํานวน 158,078,377 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 78,473,081.72 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 1,251,757.28 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพนั เบิกจาย คงเหลือ

1. ยุทธศาสตร
การปองกันและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวม

2,400,000.00 4,000,000.00 1,288,100.00 4,141,120.00 970,695.50 84.50

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

76,392,000.00 2,600,000.00 5,852,600.00 69,232,317.00 3,906,683.00 400.00

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

29,570,000.00 1,670,000.00 10,160,600.00 17,566,400.00 3,180,583.45 332,416.55

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดี
มีสุข

77,266,600.00 32,850,000.00 10,541,700.00 32,434,070.00 67,057,335.30 83,494.70

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และการบริการ
สาธารณะ

21,728,400.00 22,812,600.00 5,643,384.00 34,704,470.00 3,357,784.47 835,361.53

รวม 207,357,000.00 63,932,600.00 33,486,384.00 158,078,377.00 78,473,081.72 1,251,757.28
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ลาํดบั
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รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปญัหานําทว่ม

1 โครงการลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมอืง
บางกรวย กองชา่ง 2,000,000.00 0.00 1,029,300.00 0.00 970,695.50 4.50

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

2 โครงการกอ่สรา้งดาดคลองตัวยู ชมุชนวัดลุม่
คงคาราม กองชา่ง 400,000.00 0.00 258,800.00 141,120.00 0.00 80.00

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

3 โครงการซอ่มแซมปรับปรงุประตรูะบายนํา
สะพานพระราม 7 กองชา่ง 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 กนัเงินตดัปี

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน

4 โครงการชดเชยคา่งานสิงกอ่สรา้งแบบปรับ
ราคาได ้(คา่ K) กองชา่ง 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

ไม่มีการชดเชย
ค่า K

5
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พักราง
ว,ีทอ่ระบายนํา บรเิวณ ซอยประมวญสขุ
(เทดิพระเกยีรติ 3) หมู่ 5 ตําบลวัดชลอ

กองชา่ง 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

6
โครงการทาส ีตเีสน้ เครืองหมายจราจร
ภายในเขตเทศบาลเมอืงบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ และตําบลบางกรวย

กองชา่ง 1,000,000.00 0.00 355,000.00 645,000.00 0.00 0.00
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

7
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้ม ทอ่
ระบายนํา , บอ่พัก,รางวี บรเิวณหมู่บา้นศรี
บัณฑติ 3 หมู่ 6 ตําบลบางกรวย

กองชา่ง 500,000.00 0.00 63,000.00 437,000.00 0.00 0.00
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

8
โครงการกอ่สรา้งสะพานทางเดนิเทา้ ค.ส.ล.
(บรเิวณชมุชนวัดทา่บางสทีอง) หมู่10 ตําบล
วัดชลอ

กองชา่ง 230,000.00 0.00 42,900.00 0.00 187,032.00 68.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้
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ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

9 โครงการปรับปรงุถนน หมูบ่า้น ส. ภาณุรังษี
หมูท่ี 7,8,9 ตําบลบางกรวย กองชา่ง 15,700,000.00 0.00 0.00 15,700,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

10 โครงการปรับปรงุถนนซอยโรงหล่อ หลัง
หมูบ่า้นสมชาย หมูท่ี 5,6 ตําบลบางกรวย กองชา่ง 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

11
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบาย
นํา,รางว,ีบอ่พัก บรเิวณซอย ส.ภาณุรังษี ซ.1
(ชว่ง 2) ม.9 ตําบลบางกรวย

กองชา่ง 1,300,000.00 0.00 10,000.00 1,290,000.00 0.00 0.00
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

12
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบาย
นํารางว,ีบอ่พัก บรเิวณ ซอยชา่งอาวธุ (ตรง
ขา้มวัดจันทร)์ ม.6 ตําบลบางกรวย

กองชา่ง 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

13
โครงการปรับปรงุฝาทอ่ระบายนําภายในเขต
เทศบาลเมอืงบางกรวย ตําบลวัดชลอ , ตําบล
บางกรวย

กองชา่ง 2,000,000.00 0.00 150,000.00 0.00 1,850,000.00 0.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

14
โครงการกอ่สรา้ง ทอ่ระบายนํา บอ่พัก รางวี
บรเิวณหมูบ่า้นสมชาย จากบรเิวณสะพาน
คลองวัดจันทร ์ถงึแยกสมชาย ซอย 1

กองชา่ง 1,000,000.00 0.00 108,000.00 0.00 892,000.00 0.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

15
โครงการปรับปรงุถนนชมุชนวัดลุม่คงคาราม
จากบรเิวณปากทางคอนโดนรัินดร ์ถงึซุม้วัด
ลุม่คงคาราม

กองชา่ง 3,100,000.00 0.00 700,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

16
โครงการปรับปรงุโป๊ะทา่เทยีบเรอื บรเิวณตรง
ขา้มอําเภอบางกรวย รมิคลองบางกอกนอ้ย
ตําบลวัดชลอ

กองชา่ง 2,000,000.00 0.00 466,600.00 1,533,317.00 0.00 83.00
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

17
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ทอ่ระบายนํา ,
บอ่พัก ,รางว ีบรเิวณหมูบ่า้น ส.ภานุรังส ีซอย
19 หมู่ 9 ตําบลบางกรวย

กองชา่ง

8,400,000.00

0.00 0.00
8,400,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี
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ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

18
โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ทางเขา้ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จงถนอม ถงึ
ลํากระโดง หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

กองชา่ง

2,700,000.00

0.00 0.00
2,700,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

19 โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. บรเิวณชมุชน
สนิพัฒนา หมูท่ี 1 ตําบลบางกรวย กองชา่ง

4,000,000.00
0.00 0.00

4,000,000.00
0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

20
โครงการกอ่สรา้งทางเดนิเทา้ ค.ส.ล. บรเิวณ
วัดสนามใน ถงึวัดสนามนอก หมูท่ี 4 ตําบลวัด
ชลอ

กองชา่ง
498,000.00

0.00 0.00
498,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

21 โครงการกอ่สรา้งโป๊ะทา่เทยีบเรอืบรเิวณทา่นํา
วัดสัก ตําบลวัดชลอ กองชา่ง 1,640,000.00 0.00 0.00 1,640,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

22
โครงการกอ่สรา้งสะพานทางเดนิเทา้ ค.ส.ล.
บรเิวณขา้งโรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิ
หเสน)ี นนทบรุ ี(วัดกลว้ย) หมู่ 3 ตําบลวัด
ชลอ

กองชา่ง

530,000.00

0.00 0.00
530,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

23
โครงการตดิตังป้ายเตอืนทางโคง้แบบมไีฟ
กระพรบิพลังงานแสงอาทติยภ์ายในเขต
เทศบาลเมอืงบางกรวย

กองชา่ง

459,000.00

0.00 0.00
459,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

24
โครงการปรับปรงุถนน ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พัก
และรางว ีค.ส.ล. บรเิวณถนนบางกรวย-จง
ถนอมชว่งสะพานขา้มคลองบางกอกนอ้ยถงึ
สดุเขตเทศบาล

กองชา่ง

7,000,000.00

0.00 0.00

7,000,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

25
โครงการปรับปรงุถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย จาก
บรเิวณคลองวัดกระโจมทอง หมู่ 2 ตําบลวัด
ชลอ ถงึแยกเทดิพระเกยีรต ิหมู่ 3 ตําบลวัด
ชลอ

กองชา่ง

9,000,000.00

0.00 0.00

9,000,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

26
โครงการปรับปรงุทอ่ระบายนํา บอ่พัก รางวี
บรเิวณปากซอยลุม่พัฒนา 1 ถงึ ซอยลุม่
พัฒนา 1/1 หมู่ 5

กองชา่ง
0.00 1,400,000.00

0.00
1,400,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี
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27

โครงการปรับปรงุทอ่ระบายนํา บอ่พัก และราง
ว ีค.ส.ล. ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย ซอย 2
(ซอยเพิมทองคํา) จากถนนบางกรวย-ไทร
นอ้ย ถงึบา้นเลขที 29/4 หมู่ 2 ตําบลบาง
กรวย

กองชา่ง

0.00 1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

28 โครงการปรับปรงุเปลียนโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมอืงบางกรวย กองชา่ง 1,620,000.00 0.00 1,063,500.00 0.00 556,400.00 100.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

29 โครงการฝึกอบรม ดา้นการจราจร สํานักปลัดฯ
งานเทศกจิ 15,000.00 0.00 2,200.00 0.00 12,725.00 75.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

30 โครงการสนับสนุนกจิการจราจรภายในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ
งานเทศกจิ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

ทางตาํรวจ
ไม่ไดข้อการ
สนบัสนุน

31 โครงการตดิตังป้ายจราจร ป้ายบอกทาง
ภายในเขตเทศบาลเมอืงบางกรวย กองชา่ง 500,000.00 0.00 91,400.00 0.00 408,526.00 74.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

32 โครงการบํารงุรักษาและปรับปรงุไฟกระพรบิ
และไฟสลับชอ่งจราจร

สํานักปลัดฯ
งานเทศกจิ 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00

ตรวจสอบไม่
พบการชาํรุด

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพ
สิงแวดลอ้ม

33 คา่ใชจ้่ายในการกําจัดขยะมลูฝอยใหแ้ก่
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดนนทบรุี

กองสาธารณสขุ
ฯ 2,300,000.00 0.00 200,000.00 0.00 2,040,506.25 59,493.75

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

34 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารกําจัดขยะมลูฝอย
แบบมสีว่นรว่ม

กองสาธารณสขุ
ฯ 800,000.00 0.00 735,800.00 0.00 63,480.00 720.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

35 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้น
สิงแวดลอ้ม

กองสาธารณสขุ
ฯ 300,000.00 0.00 260,900.00 0.00 39,080.00 20.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้
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36 โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชมุชน
(BCDชมุชน)

กองสาธารณสขุ
ฯ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,580.00 1,420.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

37 โครงการจัดการขยะมลูฝอยตดิเชือ กองสาธารณสขุ
ฯ 0.00 20,000.00 13,500.00 0.00 0.00 6,500.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

38 โครงการจัดการขยะอันตรายในชมุชน กองสาธารณสขุ
ฯ 0.00 300,000.00 224,000.00 0.00 75,950.00 50.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

39 โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการขยะมลู
ฝอยของเทศบาลเมอืงบางกรวย

กองสาธารณสขุ
ฯ 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

40 โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธก์ารกําจัดขยะ
มลูฝอยและสิงปฏกิลู

กองสาธารณสขุ
ฯ 0.00 300,000.00 26,800.00 0.00 9,150.00 264,050.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

41 โครงการชมุชนน่าอยูมุ่ง่สู่ Zero waste กองสาธารณสขุ
ฯ 0.00 300,000.00 266,100.00 0.00 33,850.00 50.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

42 โครงการรักษ์คณุ รักษ์โลก กองสาธารณสขุ
ฯ 0.00 200,000.00 60,200.00 0.00 139,797.20 2.80

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

43 โครงการสรา้งผลติภัณฑจ์ากขยะอนิทรยี์ กองสาธารณสขุ
ฯ 500,000.00 500,000.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

44 โครงการคนืคลองสวยสูช่มุชน กองสาธารณสขุ
ฯ 1,000,000.00 0.00 338,600.00 0.00 661,400.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

45 โครงการกอ่สรา้งระบบฟืนฟคูณุภาพนําใน
คลอง กองชา่ง 25,000,000.00 0.00 7,433,600.00 17,566,400.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

46 โครงการอบรมเจา้หนา้ทีผูป้ฏบัิตงิานดา้นการ
จัดการเหตรํุาคาญ

กองสาธารณสขุ
ฯ 50,000.00 0.00 38,600.00 0.00 11,320.00 80.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

47 โครงการนทิรรศการวันสิงแวดลอ้มโลก กองสาธารณสขุ
ฯ 20,000.00 0.00 3,900.00 0.00 16,085.00 15.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้



52

ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

48 โครงการอบรมอาสาสมัครพทิักษ์สิงแวดลอ้ม กองสาธารณสขุ
ฯ 50,000.00 0.00 8,600.00 0.00 41,385.00 15.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติอยูด่มี ี
สขุ

49 กจิกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสขุภาพ
ในระดับทอ้งถินหรอืพืนที

กองสาธารณสขุ
ฯ 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

50 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผูทํ้าหนา้ทีดแูล
สขุภาพในชมุชน

กองสาธารณสขุ
ฯ 700,000.00 0.00 538,700.00 0.00 161,245.00 55.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

51 โครงการรณรงคป้์องกันเอดสแ์ละโรคตดิตอ่
ทางเพศสัมพันธ์

กองสาธารณสขุ
ฯ 50,000.00 0.00 1,600.00 0.00 48,380.00 20.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

52 โครงการอบรมผูป้ระกอบการรา้นอาหารและ
แผงลอย

กองสาธารณสขุ
ฯ 50,000.00 0.00 21,100.00 270.00 28,600.00 30.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

53
โครงการตรวจรา้นอาหารมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาตอิรอ่ย (Clean food good
teste)

กองสาธารณสขุ
ฯ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

54 โครงการชมุชนปลอดพษิสนัุขบา้ กองสาธารณสขุ
ฯ 100,000.00 0.00 38,600.00 0.00 61,400.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

55 โครงการป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่ในเขต
เทศบาลเมอืงบางกรวย

กองสาธารณสขุ
ฯ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,870.00 130.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

56 โครงการสงเคราะหเ์บียยังชพีผูส้งูอายุ กองสวัสดกิาร
สังคม 53,750,000.00 0.00 2,719,100.00 0.00 51,021,900.00 9,000.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

57 โครงการสงเคราะหเ์บียยังชพีคนพกิาร กองสวัสดกิาร
สังคม 6,240,000.00 0.00 536,800.00 0.00 5,700,800.00 2,400.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

58 โครงการสงเคราะหเ์บียยังชพีผูป่้วยเอดส์ กองสวัสดกิาร
สังคม 450,000.00 0.00 52,000.00 0.00 398,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้



53

ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

59 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร กองสวัสดกิาร
สังคม 300,000.00 0.00 214,900.00 0.00 85,050.00 50.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

60 โครงการชว่ยเหลอืประชาชนทีประสบสาธารณ
ภัย

กองสวัสดกิาร
สังคม 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00

ไม่มีประชาชน
ทีประสบเหตุสา
ธารภยั

61 โครงการจัดเก็บขอ้มลูคนพกิาร กองสวัสดกิาร
สังคม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

62 โครงการฝึกอาชพีคนพกิาร กองสวัสดกิาร
สังคม 100,000.00 0.00 59,000.00 0.00 40,975.00 25.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

63 โครงการจัดกจิกรรมวันสตรสีากล กองสวัสดกิาร
สังคม 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

64 โครงการกลุม่สตรบํีาเพ็ญประโยชน์ กองสวัสดกิาร
สังคม 50,000.00 0.00 1,700.00 0.00 48,225.00 75.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

65 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรพัีฒนาเมอืง
บางกรวย

กองสวัสดกิาร
สังคม 1,500,000.00 0.00 1,432,300.00 0.00 67,700.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

66 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายคุรบบวง
จร

กองสาธารณสขุ
ฯ 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

67 โครงการฝึกอาชพีแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส กองการศกึษา 50,000.00 0.00 32,900.00 0.00 17,061.00 39.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

68 โครงการอาหารเสรมิ (นม) กองการศกึษา 2,734,500.00 0.00 342,600.00 0.00 2,391,864.30 35.70
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

69 โครงการอาหารกลางวัน กองการศกึษา 3,264,000.00 0.00 160,000.00 0.00 3,104,000.00 0.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้



54

ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

70
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิาร
สถานศกึษา -เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก -คา่จัดการ
เรยีนการสอน(รายหัว)

กองการศกึษา 1,730,100.00 0.00 181,300.00 0.00 1,548,800.00 0.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

71 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ กองการศกึษา 300,000.00 0.00 115,500.00 0.00 184,409.00 91.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

72 โครงการสรา้งงานสรา้งอาชพีชมุชน กองสวัสดกิาร
สังคม 500,000.00 0.00 450,000.00 0.00 49,891.00 109.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

73 โครงการฝึกอบรมอาชพีประเภทการทําอาหาร กองสวัสดกิาร
สังคม 50,000.00 40,200.00 0.00 9,710.00 90.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

74 โครงการฝึกอบรมอาชพีประเภทการบรกิาร กองสวัสดกิาร
สังคม 80,000.00 80,000.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

75 โครงการฝึกอบรมอาชพีประเภทงานชา่งตา่งๆ กองสวัสดกิาร
สังคม 90,000.00 71,200.00 0.00 18,714.00 86.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

76 โครงการฝึกอบรมอาชพีประเภทงานหัตถกรรม กองสวัสดกิาร
สังคม 90,000.00 54,000.00 0.00 36,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

77 โครงการฝึกอบรมอาชพีประเภทสิงประดษิฐ์ กองสวัสดกิาร
สังคม 90,000.00 45,900.00 0.00 44,090.00 10.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

78 โครงการจัดแสดงสนิคา้และจัดจําหน่ายสนิคา้
ของเทศบาลเมอืงบางกรวย

กองสวัสดกิาร
สังคม 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

79 โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยพั์ฒนาครอบครัว
ในชมุชน

กองสวัสดกิาร
สังคม 50,000.00 0.00 13,700.00 0.00 36,270.00 30.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

80 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํ้าชมุชน กองสวัสดกิาร
สังคม 1,500,000.00 0.00 1,469,400.00 3,600.00 27,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้



55

ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

81 โครงการกฬีาเยาวชนและประชาชน กองการศกึษา 100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 49,760.00 240.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

82 โครงการกฬีามวลชนเฉลมิพระเกยีรตฯิ(รว่ม) กองการศกึษา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ยกเลิกโครงการ

83 โครงการแขง่ขันกฬีารว่มกับหน่วยงานอืน กองการศกึษา 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ยกเลิกโครงการ

84 โครงการฝึกอบรมกฬีาภาคฤดรูอ้น กองการศกึษา 100,000.00 0.00 62,000.00 0.00 37,255.00 745.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

85 โครงการกฬีาสันนบิาตเทศบาลจังหวัดนนทบรุี กองการศกึษา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ยกเลิกโครงการ

86 คา่ใชจ้่ายในการพัฒนาครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูล
เด็กของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก กองการศกึษา 138,000.00 0.00 35,600.00 30,200.00 72,200.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

87 โครงการอบรมและพัฒนาคนเพือพัฒนา
คณุภาพการศกึษา กองการศกึษา 250,000.00 0.00 241,000.00 0.00 8,935.00 65.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

88 โครงการอดุหนุนเงนิเพือพัฒนาคณุภาพทาง
การศกึษา กองการศกึษา 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

89 โครงการจัดอบรมผูป้กครองเด็กเล็ก กองการศกึษา 30,000.00 0.00 22,900.00 0.00 7,035.00 65.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

90 โครงการศกึษาแหลง่เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน กองการศกึษา 100,000.00 0.00 42,300.00 0.00 57,656.00 44.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

91 โครงการคณุธรรมนําชวีติพอเพยีงตาม
พระราชดําริ กองการศกึษา 50,000.00 0.00 8,900.00 0.00 41,040.00 60.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

92 โครงการกอ่สรา้งศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหรอื
โรงเรยีนอนุบาลตําบลวัดชลอ กองการศกึษา 0.00 32,400,000.00 0.00 32,400,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

93 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ กองสวัสดกิาร
สังคม 150,000.00 0.00 121,500.00 0.00 28,500.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้



56

ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

94
โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ประจําปีงบประมาณ 2560 (อดุหนุนอําเภอ
บางกรวยตามหนังสอืศนูยป์ฏบัิตกิารพลัง
แผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ อําเภอบางกรวย )

กองสวัสดกิาร
สังคม 325,000.00 0.00 0.00 0.00 325,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการ
และการบรกิารสาธารณะ

95 โครงการจัดซือครภุัณฑ ์สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดฯ 813,900.00 213,000.00 111,600.00 487,035.80 427,391.60 872.60
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

96 โครงการจัดซือครภุัณฑ ์กองชา่ง กองชา่ง 269,800.00 118,800.00 21,800.00 132,545.00 233,710.00 545.00
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

97 โครงการจัดหาเครืองมอืครภุัณฑ ์กอง
สาธารณสขุและสิงแวดลอ้ม

กองสาธารณสขุ
ฯ 9,689,000.00 967,000.00 10,600.00 10,251,800.00 227,270.00 166,330.00

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

98 โครงการจัดซือครภุัณฑก์องสวัสดกิารสังคม กองสวัสดกิาร
สังคม 61,600.00 787,000.00 0.00 848,589.20 0.00 10.80

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

99 โครงการจัดซือครภุัณฑ ์กองวชิาการและ
แผนงาน

กองวชิาการและ
แผนงาน 224,000.00 226,800.00 17,600.00 50,000.00 379,817.55 3,382.45

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

100 โครงการจัดหาครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์กองคลัง กองคลัง 95,200 0.00 0.00 95,200 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

101 โครงการจัดหาครภุัณฑสํ์านักงาน กองคลัง กองคลัง 47,000 0.00 0.00 47,000 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

102 โครงการจัดซือครภุัณฑสํ์านักงานเคลือนที สํานักปลัดฯงาน
เทศกจิ 665,000 0.00 0.00 665,000 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

103 โครงการราชการไทยโปรง่ใส ร่วมกันตา้น
คอรัปชัน

กองวชิาการและ
แผนงาน 100,000.00 0.00 59,000.00 0.00 40,800.00 200.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

104 โครงการปรับปรงุหอ้งสขุาสํานักงานเทศบาล
เมอืงบางกรวย

สํานัก
ปลัดเทศบาล 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี
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ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

105 โครงการพัฒนาบุคลากร สํานัก
ปลัดเทศบาล 1,000,000.00 0.00 885,800.00 0.00 114,150.00 50.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

106 โครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม
บคุลากรในองคก์รเทศบาลเมอืงบางกรวย

สํานัก
ปลัดเทศบาล 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

107 โครงการจัดซือครภุัณฑ ์กองการศกึษา กองการศกึษา 515,600.00 0.00 35,100.00 182,800.00 293,870.01 3,829.99
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

108 โครงการจัดซือครภุัณฑท์ีเก็บระวางแผนที กองคลัง 20,000.00 25,000.00 5,000.00 0.00 40,000.00 0.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

109 โครงการจัดซือครภุัณฑเ์ครืองวัดระยะทางดว้ย
เลเซอร์ กองคลัง 20,000.00 25,000.00 14,500.00 0.00 30,495.00 5.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

110
โครงการสนับสนุนการปฏบัิตงิานศนูยร์วม
ขอ้มลูขา่วสารการจัดซือจัดจา้งขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถินระดับอําเภอ อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบรุี

กองคลัง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

111
โครงการกอ่สรา้งอาคารสํานักงานเทศบาล
เมอืงบางกรวยบรเิวณดา้นหลังสํานักงาน
เทศบาลฯ หลังเดมิ

สํานัก
ปลัดเทศบาล 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00 กนัเงินตดัปี

112 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กองวชิาการและ
แผนงาน 197,300.00 0.00 87,000.00 46,000.00 62,500.00 1,800.00

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

113 โครงการอบรมการใชง้านคอมพวิเตอรสํ์าหรับ
เจา้หนา้ทีทอ้งถิน

กองวชิาการและ
แผนงาน 300,000.00 0.00 223,400.00 0.00 76,570.00 30.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

114 โครงการจัดหาเครืองมอืเครืองใชใ้นการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

1,360,000.00 1,400,000.00 1,154,900.00 898,500.00 86,550.70 620,049.30
อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ
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ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

115 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรอืน (อพปร.)

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

300,000.00 0.00 115,700.00 0.00 184,241.30 58.70
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

116 โครงการฝึกอบรม ทบทวน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

200,000.00 0.00 98,700.00 0.00 101,298.10 1.90
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

117 โครงการปรับปรงุแผนทีภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ กองคลัง 100,000.00 0.00 51,200.00 0.00 48,796.00 4.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

118 โครงการเผยแพรใ่หค้วามรูเ้กียวกับการชําระ
ภาษีและคา่ธรรมเนยีม กองคลัง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,880.00 1,120.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

119 โครงการจัดเก็บรายไดเ้คลือนที กองคลัง 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

120 โครงการจัดทําสตกิเกอรรั์บชําระคา่ธรรมเนยีม
เก็บขยะมลูฝอย กองคลัง 30,000.00 0.00 2,000.00 0.00 28,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

121 โครงการจัดงานพธิใีนวันสําคัญตา่ง ๆ สํานัก
ปลัดเทศบาล 1,500,000.00 0.00 892,490.00 0.00 570,880.21 36,629.79

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

122 โครงการปันจักรยานเพือสง่เสรมิสขุภาพและ
การทอ่งเทียว

สํานัก
ปลัดเทศบาล 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

123 โครงการวันเทศบาล สํานัก
ปลัดเทศบาล 30,000.00 0.00 19,500.00 0.00 10,430.00 70.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

124 โครงการจัดงานสบืสานประเพณีลอยกระทง กองการศกึษา 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

125 โครงการจัดงานสบืสานประเพณีแหเ่ทยีน
พรรษา กองการศกึษา 200,000.00 0.00 113,900.00 0.00 86,070.00 30.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

126 โครงการจัดงานสบืสานประเพณีวันขึนปีใหม่ กองการศกึษา 30,000.00 0.00 22,400.00 0.00 7,520.00 80.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้
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ลาํดบั
ที ชือโครงการ หน่วยงานที

รับผดิชอบ งบประมาณทีอนุมตัิ โอนเพิม โอนลด ผูกพนั เบิกจ่าย คงเหลือ การดาํเนินงาน

127 โครงการจัดงานสบืสานประเพณีวันสงกรานต์ กองการศกึษา 200,000.00 0.00 112,000.00 0.00 87,835.00 165.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

128 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอ้มลูพืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

กองสวัสดกิาร
สังคม 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

129 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชมุชน กองสวัสดกิาร
สังคม 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

130 โครงการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและ การจัดทํางบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน 150,000.00 0.00 90,294.00 0.00 59,706.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

131 โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศเพือรองรับ
AEC

สํานัก
ปลัดเทศบาล 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

ดาํเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

132 โครงการอบรมสังคมแหง่การเรยีนรูสู้อ่าเซยีน กองการศกึษา 70,000.00 0.00 48,800.00 0.00 21,183.00 17.00
ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

133 โครงการจัดตังชมุชนและเลอืกตัง
คณะกรรมการชมุชน

กองสวัสดกิาร
สังคม 50,000.00 0.00 47,000.00 0.00 3,000.00 0.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

134 โครงการกระจกหกดา้น กองสวัสดกิาร
สังคม 60,000.00 0.00 27,400.00 0.00 32,550.00 50.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

135
โครงการพัฒนาการเมอืงการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมขุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 ยกเลิกโครงการ

136 โครงการนายกเทศมนตรพีบปะเยียมเยยีน
ประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล 30,000.00 50,000.00 35,700.00 0.00 44,270.00 30.00

ดาํเนินการเสร็จ
สินแลว้

รวม 207,357,000.00 63,932,600.00 33,486,384.00 158,078,377.00 78,473,081.72 1,251,757.28
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สรุปผลการดําเนินงาน ป 2560
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย

การสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 ของเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี   มีโครงการตามแผนพัฒนาสามป จํานวน 164 โครงการ งบประมาณ 407,369,750 บาท

อนุมัติงบประมาณ จํานวน 136 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.93 ของโครงการตามแผน
งบประมาณตั้งไว จํานวน 270,789,600 บาท คิดเปนรอยละ 66.47 ของงบประมาณตามแผน

โครงการท่ีเบิกจายงบประมาณ จํานวน 82 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 ของโครงการ
ตามแผน โดยไดเบิกจายงบประมาณ จํานวน 78,473,081.72 บาท คิดเปนรอยละ 19.26 ของ
งบประมาณตามแผน

โครงการท่ีกันเงินตัดป/ผูกพัน จํานวน 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.68 ของโครงการตาม
แผน งบประมาณท่ีกันเงินตัดป จํานวน 158,044,307 บาท  คิดเปนรอยละ 38.80 ของ
งบประมาณตามแผน และไดยกเลิกโครงการ จํานวน 12 โครงการ/ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
จํานวน  13 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้

ยุทธศาสตร

โครงการตามแผนพัฒนา
สามป อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย กันเงินตัดป/ผูกพนั

จํานวน
โครงการ

งบ จํานวน
โครงการ

งบ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณประมาณ ประมาณ

1. ยุทธศาสตรการ
ปองกนัและแกไข
ปญหาน้ําทวม

3 6,400,000 3 6,400,000 1 970,695.50 2 4,141,120

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

38 106,097,000 29 78,992,000 6 3,906,683 19 69,232,317

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

20 25,150,000 16 31,240,000 12 3,180,583.45 1 17,566,400

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยูดีมีสุข

51 185,424,600 46 109,666,600 35 67,057,335.30 1 32,400,000

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการสาธารณะ

52 84,298,150 42 44,491,000 28 3,357,784.47 6 34,704,470

รวม 164 407,369,750 136 270,789,600 82 78,473,081.72 29 158,044,307
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สรุปโครงการทีดําเนินงานในรอบปี 2560

เบิกจ่าย กนัเงินตดัปี/ผกูพนั
ยกเลกิโครงการ ดําเนินการโดยไมใ่ช้งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที 1 ยทุธศาสตร์ที 2 ยทุธศาสตร์ที 3 ยทุธศาสตร์ที 4 ยทุธศาสตร์ที 5
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โครงการ(แยกตามยุทธศาสตร์)
เบิกจ่าย ดําเนินการโดยไมใ่ช้งบประมาณ กนัเงินตดัปี//ผกูพนั ยกเลิกโครงการ



62

 -

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

 300,000,000.00

 350,000,000.00

 400,000,000.00

 450,000,000.00

สรุปตามงบประมาณ

407,369,750.00

270,789,600.00

78,473,081.72
158,044,307.00

งบประมาณตามแผน

งบประมาณทีได้รับ

เบกิจ่าย

กนัเงินตดัปี/ผกูพนั

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

ยทุธศาสตร์ที 1 ยทุธศาสตร์ที 2 ยทุธศาสตร์ที 3 ยทุธศาสตร์ที 4 ยทุธศาสตร์ที 5
งบประมาณตามแผน 6,400,000.00 106,097,000.00 25,150,000.00 18,542,600.00 84,295,150.00
งบประมาณทีได้รับ 6,400,000.00 78,992,000.00 31,240,000.00 109,666,600.00 44,491,000.00
เบกิจ่าย 970,695.50 39,069,683.00 3,180,583.45 67,057,335.30 3,357,784.47
กนัเงินตดัปี/ผกูพนั 4,141,120.00 69,232,317.00 17,566,400.00 32,400,000.00 34,704,470.00

โครงการ(แยกตามยทุธศาสตร์)
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมี
ความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกรวย
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย หรือแจงผานผูบริหารเทศบาล
เมืองบางกรวยทราบ เพ่ือท่ีจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีระยะตอไป

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจรัล)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย


