
จัดท ำโดย งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองวิชำกำรและแผนงำน 
เทศบำลเมืองบำงกรวย  อ ำเภอบำงกรวย  จังหวัดนนทบุรี        

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

ของเทศบาลเมืองบางกรวย 

  

  



ค าน า 

  ตำมที่เทศบำลเมืองบำงกรวยได้ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 เพ่ือน ำ
โครงกำรพัฒนำต่ำงๆ มำพัฒนำเทศบำลเมืองบำงกรวย ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของเทศบำลคือ “ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตดีถ้วนหน้ำ” แต่ในปัจจุบันเทศบำลเมืองบำงกรวย มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ซึ่งไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 ฉบับแรก และฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  จึงมี
ควำมจ ำเป็นจะต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 ฉบับที่ 2 เพ่ือน ำโครงกำรไป
พัฒนำเทศบำลให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ต่อไป
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เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ 
  



2 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรตำมหลักธรรมภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรระเบียบชุมชน/สังคม/ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.9 แนวทำงกำรส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

โครงการเดิม 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำร
นำยกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยม
เยียนประชำชน 

เพ่ือรับทรำบปัญหำ
ควำมต้องกำรและกำร
แก้ไขปัญหำให้กับ
ประชำชนรวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
กิจกรรมของเทศบำล 

ออกเดินเท้ำพบปะประชำชน เพ่ือ
รับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ชุมชนหมู่บ้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งไป
ด ำเนินกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
หมู่บ้ำนจัดสรรในพื้นที่เขตเทศบำลเมือง
บำงกรวยไม่น้อยกว่ำ 5 ครั้ง 

100,000 
งบเทศบำล 

100,000 
งบเทศบำล 

100,000 
งบเทศบำล 

จ ำนวน
กำรออก 
ไปพบ
ประชำชน 

ได้รับทรำบปัญหำ
ของประชำชน
สำมำรถแก้ไขได้
ตรงตำมควำม
ต้องกำรและเป็น
กำรบริกำรเชิงรุก 

งำนธุรกำร 
ส ำนักปลัด 
เทศบำล 

 
  



3 
เปลี่ยนแปลงโครงการ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำร
นำยกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยม
เยียนประชำชน 

1.เพ่ือรับทรำบปัญหำ
ควำมต้องกำรและกำร
แก้ไขปัญหำให้กับ
ประชำชนในพ้ืนที่ด้ำน
บริกำรและพร้อมรับ
ฟังปัญหำข้อเสนอแนะ
รวมทั้งควำมต้องกำร
ในกำรบริกำร
สำธำรณะ และ
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
กิจกรรมของเทศบำล 
2. น ำหน่วยบริกำร
ออกให้บริกำร
ประชำชน โดยบูรณำ
กำรร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน 
หรือรัฐวิสำหกิจ 

1. ออกเดินเท้ำพบปะประชำชน เพ่ือ
รับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ชุมชนหมู่บ้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งไป
ด ำเนินกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
หมู่บ้ำนจัดสรรในพื้นที่เขตเทศบำลเมือง
บำงกรวยไม่น้อยกว่ำ 5 ครั้ง 
2. น ำหน่วยบริกำรจำกหน่วยงำนทั้ง 
ภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ ไป
บริกำรให้ประชำชนในพ้ืนที่ 

100,000 
งบเทศบำล 

100,000 
งบเทศบำล 

100,000 
งบเทศบำล 

จ ำนวน
กำรออก 
ไปพบ
ประชำชน 

1. ได้รับทรำบ
ปัญหำของ
ประชำชน
สำมำรถแก้ไขได้
ตรงตำมควำม
ต้องกำรและเป็น
กำรบริกำรเชิงรุก 
2. ประชำชน
ได้รับบริกำรต่ำง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชำชน 

งำนธุรกำร 
ส ำนักปลัด 
เทศบำล 
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เพิ่มเติมแผนพัฒนำ 
  



5 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.1 แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือและสำธำรณูปโภค 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำร
ปรับปรุงท่อ
ระบำยน้ ำ บ่อ
พัก รำงวี 
บริเวณปำก
ซอยลุ่มพัฒนำ 
1 ถึง ซอยลุ่ม
พัฒนำ 1/1 
หมู่ 3 ต ำบล
บำงกรวย 

เพ่ือบรรเทำปัญหำน้ ำ
ท่วมขังภำยในชุมชน 

- - ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 0.60 
เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 186 เมตร 

- - ก่อสร้ำงบ่อพัก ค.ส.ล. จ ำนวน 23 บ่อ 
- - ก่อสร้ำงรำงวี ค.ส.ล. หนำเฉลี่ย 0.20 

เมตร กว้ำงประมำณ 0.60 เมตร ยำวไม่
น้อยกว่ำ 186 เมตร 

- - ก่อสร้ำงคืนสภำพผิวจรำจร ค.ส.ล. หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้ำง 1.50 เมตร 
ยำวไม่น้อยกว่ำ 215 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 322.5 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนเทศบำลเมืองบำงกรวย) 

1,400,000 
งบเทศบำล 

  จ ำนวนท่อ
และควำม
ยำวท่อ
ระบำยน้ ำที่
ได้มำตรฐำน 

เพ่ือป้องกันน้ ำ
ท่วมขังลดควำม
เดือดร้อนและ
เสียหำยของ
ประชำชน 

กองช่ำง 

 
  



6 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.1 แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือและสำธำรณูปโภค 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนทำงเดินเท้ำ  
ค.ส.ล.บริเวณข้ำง
โรงเรียนบดินทร์เด
ชำฯ นนทบุรี(วัด
กล้วย) หมู่ ๓ ต ำบล
วัดชลอ 

เพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วใน
กำรสัญจรไป-มำ
ของประชำชน 

- ก่อสร้ำงสะพำนทำงเดินเท้ำ ค.ส.ล. กว้ำง
ประมำณ ๑.๔๐ เมตร ควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ ๑๓๘ เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
๑๙๓.๒ ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลน
เทศบำลเมืองบำงกรวย) 

๗๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบำล 

  ควำมยำว
ของ
สะพำน
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ
และได้
มำตรฐำน 

เพ่ือให้
ประชำชนได้
สัญจรไป-มำ 
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

๓ โครงกำรปรับปรุง
ท่อระบำยน้ ำ บ่อพัก 
และรำงวี ค.ส.ล. 
ถนนบำงกรวย-ไทร
น้อย ซอย 2 (ซอย
เพ่ิมทองค ำ) จำก
ถนนบำงกรวย-ไทร
น้อย ถึงบ้ำนเลขท่ี 
29/4  หมู่ 2 
ต ำบลบำงกรวย 

เพ่ือบรรเทำ
ปัญหำน้ ำท่วมขัง
ภำยในชุมชน 

- ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำด Ø 
0.60 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 98.00 
เมตร 
- ก่อสร้ำงบ่อพัก ค.ส.ล. จ ำนวน ๑3 บ่อ 
- ก่อสร้ำงบ่อพัก ค.ส.ล. (บ่อเชื่อม)
จ ำนวน ๑3 บ่อ 
- ก่อสร้ำงรำงวี ค.ส.ล. หนำเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้ำงประมำณ 0.60 เมตร ยำวไม่
น้อยกว่ำ 196.00 เมตร 
(ตำมแบบแปลนเทศบำลเมืองบำงกรวย) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบำล 

  ควำมยำว
ของท่อ
ระบำยน้ ำ
ที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ
และได้
มำตรฐำน 

เพ่ือป้องกันน้ ำ
ท่วมขังลดควำม
เดือดร้อนและ
เสียหำยของ
ประชำชน 

กองช่ำง 

 



7 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำระบบจรำจร 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำร
ก่อสร้ำงป้ำย
จรำจรแขวนสูง
แบบแขนยื่น 
(Overhang 
Sign) บริเวณ
ทำงเข้ำ
โรงเรียน
บดินทร์เดชำฯ 
นนทบุรี (วัด
กล้วย) หมู่ ๓ 
ต ำบลวัดชลอ 

เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
สัญจร 

ติดตั้งเสำสูง ๑๒ เมตร พร้อมป้ำยจรำจร
แขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign) 

-  (ตำมแบบแปลนเทศบำลบำงกรวย) 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบำล 

  จ ำนวนป้ำย
จรำจร
แขวนสูง
แบบแขน
ยื่น 
(Overhang 
Sign)และ
ได้
มำตรฐำน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรค้นหำ
สถำนที่หรือ
เส้นทำง 
 

กองช่ำง 

 

  



8 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำระบบจรำจร 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงกำรติดตั้ง
ป้ำยเตือนทำง
โค้งแบบมีไฟ
กระพริบ
พลังงำน
แสงอำทิตย์
ภำยในเขต
เทศบำลเมือง
บำงกรวย 

เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก 
ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ 

- ติดตั้งป้ำยเตือนทำงโค้งแบบมีไฟกระพริบ 
พลังงำนแสงอำทิตย์ ภำยในเขตเทศบำล 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๐ จุด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบำล 

  จ ำนวนจุด
ติดตั้งป้ำย
เตือนที่ได้
มำตรฐำน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป-มำ 
 

กองช่ำง 

 
  



9 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบรกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กอง
ช่ำง 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ ๑ จ ำนวน ๓ เครื่อง 
๒. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับ
เครื่องคอมฯ จ ำนวน ๓ ชุด 
๓. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๘๐๐ VA 
จ ำนวน ๓ เครื่อง 
๔. ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน  3
ชุด 

๖6,๐๐๐ 
งบเทศบำล 
๑๑,๔๐๐ 

งบเทศบำล 
๙,๖๐๐ 

งบเทศบำล 
๓๓,๐๐๐ 

งบเทศบำล 

  จ ำนวน
ครุภัณฑ์
ตำม
คุณลักษณะ
ที่ก ำหนดไว้
และได้
มำตรฐำน 

เพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน 
 

กองช่ำง 

 

 
  



10 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบรกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

-เพ่ือใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนรองรับ
เครื่องบันทึกเวลำฯ 
- เพ่ือใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำรศูนย์ข้อมูล
บุคลำกรท้องถิ่น
แห่งชำติ 
- เพ่ือใช้ระบำยอำกำศ
ในห้องงำนกำร
เจ้ำหน้ำที ่ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

- 1. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด ๘๐๐ VA 
จ ำนวน ๓ เครื่อง 

- 2. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด ๑ KVA 
จ ำนวน ๑ เครื่อง 

- 3. พัดลมระบำยอำกำศติดกระจก ๘ 
พร้อมติดตั้ง จ ำนวน ๑ ชุด 

๙,๖๐๐ 
งบเทศบำล 

5,800 
งบเทศบำล 

4,000 
งบเทศบำล 

  จ ำนวน
ครุภัณฑ์
ตำม
คุณลักษณะ
ที่ก ำหนดไว้
และได้
มำตรฐำน 

- - เพ่ือเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน 

- - สถำนที่ท ำงำนมี
อำกำศท่ีดี สะอำด 
ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำน
และผู้มำติดต่อ
รำชกำรมีสุขภำพที่
ดี 

ส ำนักปลัดฯ
(งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่) 

  



11 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบรกำรสำธำรณะ 
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบข้อมูลข่ำวสำร 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำรจ้ำง
เหมำจัดท ำ
ระบบ Wifi 
ส ำหรับ
ให้บริกำร
ประชำชน 

เพ่ือบริกำร Wifi 
ให้แก่ประชำชนที่มำ
รับบริกำร 

จ้ำงเหมำจัดท ำระบบ Wifi ส ำหรับ
ให้บริกำรประชำชนประกอบด้วย
อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๑ เครื่อง 
- เครื่องปริ้นสลิป จ ำนวน ๑ เครื่อง  
- เครื่องอ่ำนบัตรประชำชน จ ำนวน ๑ 
เครื่อง 

-  

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบำล 

  - จ ำนวน
ครุภัณฑ์
ส ำหรับ
ระบบ wifi 
ที่ได้
มำตรฐำน 
- มีระบบ 
Wifi 
ส ำหรับ
ให้บริกำร
ประชำชน 
 

- ประชำชนที่มำ
ติดต่อรำยกำรกับ
งำนทะเบียนรำษฎร
และงำนบัตร
ประชำชนสำมำรถใช้
งำนอินเทอร์เน็ตของ
เทศบำลได้ 
- ประชำชน
ผู้เข้ำร่วมประชุมหรือ
รับกำรอบรม
สำมำรถใช้งำน
อินเทอร์เน็ตของ
เทศบำลได้ 

กองวิชำกำร
และ

แผนงำน 

 
  



12 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบรกำรสำธำรณะ 
5.9 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงกำรรองรับ
นโยบำยและ
มอบหมำยสั่งกำร
จำก
กระทรวงมหำดไทย
กรมกำรส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
หรือ จังหวัดนนทบุรี 

เพ่ือรับสนองนโยบำย
หรือหนังสือมอบหมำย
สั่งกำรจำก
กระทรวงมหำดไทย
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นหรือ 
จังหวัดนนทบุรี ให้
เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของ
นโยบำยหรือหนังสือ
สั่งกำร 

- จัดกิจกรรมหรือด ำเนินกำรตำม
นโยบำยหรือหนังสือสั่งกำร จำก
กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นหรือ จังหวัด
นนทบุรี จ ำนวนอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ ำนวน
กำรจัด
กิจกรรม 

ได้จัดกิจกรรม
หรือด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย
หรือหนังสือสั่ง
กำรจำก
กระทรวงมหำด
ไทย กรม
ส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
หรือ จังหวัด
นนทบุรี 

ธุรกำร สป. 

 


