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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

ส่วนที่ ๑   
บทน า 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี  คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมี
หลักคิดที่ว่า ”ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง ที่จะต้องน ามา
ด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์  ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด”  

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
จ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไป
จัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

นิยามของแผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จะท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนพัฒนาประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  ๒ ประการ คือ 

๑.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 

๒.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาเทศบาลที่จะ
น าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ      
๓.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา ๓ ปี 
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๔.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจดัท างบประมาณประจ าปี 
  ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการจัดท าแผนที่ถอดออกมา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก าหนดกลยุทธศาสตร์พัฒนา  เป้าประสงค์และโครงการ / กิจกรรมการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามพันธกิจ  ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้และเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน  บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นและรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน 

  หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่บูรณาการ  ทุกภาคส่วน  เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการ
จัดท าแผนชุมชนในชุมชนเพ่ือให้ได้มา  ซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ต าบล
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้และ
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมา
ประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ 

  ให้ส านัก / กอง / ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยด าเนินการให้ครบ
ทุกชุมชน หมู่บ้านและน าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูล
จาก ส านัก/กอง/ส่วนอ่ืน ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณาส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่จะเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามประขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่
ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี   เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่ 2   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

 ปัญหา/ความต้องการของชุมชนจากการประชุมประชาคมเมืองและแผนชุมชนตามด้านต่าง ๆ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ความยากจน มีรายได้น้อย ว่างงาน ไม่มีอาชีพเสริม มีรายจ่ายเกินกว่ารายรับ 
2. ปัญหาหนี้สิน 
3. ขาดประสบการณ์และความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม 
4. ไม่มีเงินออม/ไม่มีเงินกรณีฉุกเฉิน/เข้าไม่ถึงแหล่งลงทุน/ขาดเงินทุน 
5. ค่าครองชีพสูงขึ้น/ค่าน้ าแพง/ค่าไฟแพง/สินค้าราคาแพง 
6. เศรษฐกิจไม่ดี/ประกอบอาชีพซ้ าซ้อนกัน/มีอาชีพไม่แน่นอน 
7. ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน และอยู่บ้านตามล าพัง/ผู้สูงอายุไม่มีรายได้ 
8. ซอย 7 ด้านขวามือถึงหมู่บ้านศรีบัณฑิต เมื่อมีฝนตกน้ าจะไหลมาท่วมถนน 
9. การเพ่ิมจ านวนของร้านค้า 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1. ยาเสพติด/อาชญากรรม/ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา 
3. ความแตกแยกในชุมชน 
4. ความไม่ปลอดภัยในเรื่องอัคคีภัย 
5. เด็ก/เยาวชนขาดการปลูกฝังทางด้านค่านิยมที่ถูกต้อง 
6. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อย 
7. กลุ่มผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
8. วัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามามากข้ึนท าให้วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไป ส่วนมาเป็นเด็กและเยาวชน 
9. ความไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล 
10. ไม่มีสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์ร้องเรียน 
11. การจราจรทางเดินเท้าซอย 7 ไม่สะดวก 
12. รถวิ่งเร็ว ท าให้เกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
13. ความเจริญทางเทคโนโลยี 
14. ประเพณีวัฒนธรรมเก่า ๆ หายไป เช่น สะบ้า เพลงฉ่อย ขาดหายไป ไม่มีการสานต่อ 

ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
1. คลองระบายน้ าเสียมีเศษขยะ/ น้ าเน่าเสีย 
2. การจราจรเส้นหลักติดขัด 
3. สุนัข(สัตว์ต่างๆ)จรจัดเพ่ิมมากขึ้น/การขับถ่าย มูลของสุนัข – แมว/คุ้ยขยะ/ไล่กัดผู้สัญจรไป-มา 
4. ยุงลาย,ไข้เลือดออกระบาด/โรคระบาด 
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5. คลอง/ทางระบายน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้สะดวกเม่ือฝนตกหนัก 
6. ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน/มีขยะเปียกล้นในชุมชนมีกลิ่นเหม็น/ พ้ืนถนนสกปรก/ถนนในชุมชนไม่สะอาด/

ขยะในพ้ืนที่สาธารณะ/ขยะตกค้างในชุมชน 
7. เสาไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน, โคมไฟฟ้าช ารุด/ โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเสียหาย 
8. คูคลองตื้นเขิน/สกปรก/ระบายน้ าได้ไม่ดี/น้ าเน่า,น้ าเสีย/คลองก านันสงวนตื้นเขินและสกปรก/ท่อ

ระบายน้ าอุดตัน/มีผักตบชวาและขยะจ านวนมาก 
9. น้ าท่วมทุกปี 
10. คลองสาธารณะยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข/คู คลองไม่ได้รับการดูแล 
11. มลพิษทางเสียงและทางอากาศ มลพิษ / ฝุ่นละออง 
12. การทิ้งขยะไม่เป็นที่และการไม่มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
13. จอดรถไม่เป็นระเบียบ/ ทางเข้าออกซอยไม่สะดวก มีรถจอดขวางทาง 
14. อันตรายจากรถท่ีวิ่งเข้า – ออกในซอยด้วยความเร็ว 
15. พ้ืนผิวการจราจรช ารุด/เสียหาย/ทางเดินช ารุด 
16. ท่อระบายน้ าอุดตัน/ท่อระบายน้ าเก่า/ช ารุด ท าให้ระบายน้ าได้ช้า ท าให้น้ าท่วมขัง/หมู่บ้านลาภเจริญ

การคมนาคมไม่สะดวก(เมื่อฝนตกน้ าท่วมถนน)/เมื่อฝนตกหรือน้ าท่วมสมาชิกที่อาศัยอยู่หลังหมู่บ้าน
สินธรา การคมนาคมไม่สะดวก  

17. ถนนในชุมชนแสงสว่างไม่เพียงพอ/ 
18. ถนนบางกรวยไทรน้อย ตั้งแต่เขตติดต่อต าบลบางสีทองถึงสะพานข้างคลองบางกรวย การคมนาคมไม่

สะดวก 
19. การเพ่ิมขยายตัวสิ่งก่อสร้าง ประชากรเพ่ิมข้ึน 
20. คลองไฟไหม้ข้างหมู่บ้านศรีบัณฑิต 2 ตื้นเขิน ระบายน้ าได้ช้า 
21. มีน้ าขังมากช่วงฝนตกมีปัญหาการเดินทางเข้า – ออกในซอยด้วยความเร็ว 
22. ถนนเก่าเป็นหลุมเป็นบ่อ 
23. กล้องวงจรปิดไม่ทั่วถึง 
24. ทางเดินสะพานในชุมชนหัก เนื่องจากสะพานไม้ผุพัง 
25. ติดตั้งป้ายชื่อซอยในชุมชน 
26. ถนนในหมู่บ้านแคบ 
27. การทิ้งขยะลงในคลอง 
28. บ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย 

ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารชุมชนและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน 
1. ขาดความสามัคคีของคนในชุมชน/มีการแบ่งแยก/ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน/ไม่เสียสละเวลา/

ไม่แสดงความคิดเห็นเพ่ือส่วนรวม/ขาดความร่วมมือในกิจกรรมบางเรื่อง/ประชาชนในชุมชนไม่ร่วมท า
กิจกรรม/การแบ่งแยกทางความคิดท าให้ประสานงานร่วมกันยาก 

2. การบริหารชุมชน/ยึดติดกับการกระท าแบบเดิม ๆ/ท างานหวังผลประโยชน์/มีกลุ่มอิทธิพล 
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3. การประชาสัมพันธ์/การรับรู้ข้อมูลและข่าวสารไม่ทั่วถึง/ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมน้อย/ขาดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

4. ชุมชนขาดการสนับสนุน/ขาดงบประมาณ 
5. คนในชุมชนไม่เข้าร่วมกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ 
6. ชุมชนขาดการเรียนรู้ 
7. อุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุมชนช ารุด 

8. เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่มีการพูดคุยกับประชาชนก่อนลงพ้ืนที่/เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่เข้าถึงประชาชน 
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สรุปผลการจัดเก็บข้อมลูความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2559 ระดับต าบล 
ทม.บางกรวย (เขตเมือง) อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ านวนที ่ส ารวจท้ังหมด  

ตัวช้ีวัด 
จ านวนที่

ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผา่นเกณฑ ์

จ านวน ร้อยละ 
หมวดที ่1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด  
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม      16 คน   - คน - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดร้ับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง   541คน   - คน - 
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค  
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน   10คน   - คน - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถกูสุขลักษณะ ปลอดภัย และได ้   2,228คร.  - คร. - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  2,228คร.  7 คร. 0.31 
อย่างเหมาะสม  
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคดักรองความเสี่ยงฯ  4,684คน  18 คน 0.38 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที  6,835คน  56 คน 0.82 
หมวดที ่2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด  
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร   2,228คร.  - คร. - 
9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปี   2,228คร.  - คร. - 
10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี       2,228คร.  - คร. - 
11. ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ  2,228คร.  8 คร.  0.36 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ       2,228คร.  223 คร. 10.01 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยัอย่างถูกวิธี     2,228คร.  8 คร. 0.36 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน    2,228คร.  14 คร. 0.63 
15. ครอบครัวมคีวามอบอุ่น       2,228คร.  5 คร. 0.22 
หมวดที ่3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด  
16. เด็กอาย ุ3 - 5 ปเีต็ม ได้รบับริการเลี้ยงดูเตรยีมความพร้อมก่อนวัยเรียน  127คน   - คน - 
17. เด็กอาย ุ6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี    461คน   - คน - 
18. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า    65คน   1 คน 1.54 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับ  1คน   - คน - 
การฝึกอบรมด้านอาชีพ  
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได ้  4,114คน  19 คน 0.46 
หมวดที ่4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด  
21. คนอายุ 15 – 60 ปเีต็ม มีอาชีพและมีรายได ้    3,541คน  334 คน 9.43 
22. คนอายมุากกว่า 60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมรีายได ้    649คน   141 คน 21.73 
23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทตอ่ปี  2,228คร.  280 คร. 12.57 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน      2,228คร.  578 คร. 25.94 
หมวดที ่5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด  
25. คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)   7,018คน  464 คน 16.61 
26. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี่       7,018 คน  351 คน 5.00 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  6,835คน  562 คน 8.22 
28. คนสูงอายุ ไดร้ับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ  1,724คน  14 คน 0.81 
29. คนพิการ ไดร้ับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ  58คน   - คน - 
30. คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  2,228คร. 470 คร. 21.10 

จัดพิมพ์โดยเทศบาลเมืองบางกรวย       พิมพ์เมื่อ 13/5/2559 15:01:32 
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- ผลการวิเคราะห์ผังเมืองของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ
ในมิติพื้นที ่ 

ในปัจจุบันเขตพ้ืนที่เทศบาล พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สีเขียวลดลง เนื่องจากการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเป็น
จ านวนมาก เพราะประชากรจากกรุงเทพมหานคร ได้ขยายตัวมาหาที่อยู่ที่อาศัยในเขตติดต่อเพ่ิมมากขึ้น จึงท า
ให้พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สีเขียวลดลง ซึ่งการก าหนดใช้ผังเมือง ตาม เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง 
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย พ.ศ. 2555 ก็มิได้ห้ามการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร 

ซึ่งแนวโน้มในอนาคต ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่ว่างและ
พ้ืนที่การเกษตรลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมมากขึ้น และแหล่งพ้ืนที่รองรับน้ าลดลง 
ท าให้มีโอกาสมีน้ าท่วมขังภายในเขตเทศบาล ซึ่งจะต้องท าให้เทศบาลต้องปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและปรับปรุงการระบายน้ าให้สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดน้ าท่วมขัง 

-  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย 

ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะชุมชนเมือง มีพ้ืนที่ทางการเกษตรเพียงเล็กน้อย มี
ทั้งชุมชนดั้งเดิมและชุมชนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร รายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยในปี 2558 
เฉลี่ย 424,961 บาท/ปี มากกว่ารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดนนทบุรีในปี 2557 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 
377,351  บาท/ปี  ส่วนรายได้ต่อคนของพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวยใน 2558 เฉลี่ย 127,754 บาท/คน/
ปี น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดนนทบุรี เฉลี่ย 154,099 บาท/คน/ปี มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่อคนน้อยกว่า 
30,000 บาท/ปี จ านวน 338 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.04  มีครัวเรือนที่รายได้ต่อคนมากกว่า 
100,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 46.79 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และยังมีอาชีพอ่ืน ๆ 
เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ  โดยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพียง ร้อยละ 0.68  ผู้ไม่มีอาชีพ จากจ านวนประชากรที่ได้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด มีสูงถึงร้อยละ 24.94   

จากข้อมูลท าให้ทราบว่าพ้ืนที่เทศบาล ประชาชนมีรายได้ต่อคนต่อปีมากกว่า 100,000 บาท 
กับน้อยกว่า 100,000 บาท มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท สูงถึง
ร้อยละ 13.04 ส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ไม่มีอาชีพ ที่มีสูงถึงร้อยละ  24.94 แสดงให้เห็นว่า มีความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ของประชาชนในเขตเทศบาล ที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

1. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอเกือบทุกปี ในฤดู
น้ าหลาก เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลติดกับแม่น้ าและคลองหลัก 3 สาย คือ 1. แม่น้ าเจ้าพระยา 2. คลอง
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บางกอกน้อย 3. คลองบางกรวย เมื่อถึงช่วงเดือนกันยายนหากมีน้ าจากเหนือลงมาเป็นจ านวนมากประกอบกับ
น้ าทะเลหนุนสูง จะส่งผลกระทบพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ าและริมคลองเกิดน้ าท่วม  ท าให้เกิดความเดือดร้อนและ
เสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีถนนที่คับแคบยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากในสมัยก่อนเป็น
พ้ืนที่สวน  เมื่อมีการตัดถนนเข้ามาจ าเป็นต้องตัดอ้อมพ้ืนที่สวนไป-มา   และมีคนในเมืองเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัย
ในเขตเทศบาลมากขึ้นเพราะเป็นพ้ืนที่ติดกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดการจราจรติดขัด และเกิดความไม่
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

พ้ืนที่เทศบาลในปัจจุบัน ถนนต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน  ไฟฟ้าส่องสว่าง
ยังไม่เพียงพอตามจุดต่าง ๆ  ถนน ทางเดินเท้า สิ่งสาธารณูปโภค ตามชุมชนเริ่มทรุดโทรมจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งเทศบาลได้เริ่มมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้สัญจรไป-มา  โดยเฉพาะถนนสายหลัก คือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย และ
ถนนเทิดพระเกียรติ ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและอ าเภออ่ืนๆในจังหวัดนนทบุรี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

เทศบาลเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่มีประชากรหนาแน่นเกือบ 5 พันคนต่อตาราง
กิโลเมตร มากกว่าความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดนนทบุรี ในปี 2557 ที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 1,886.33 ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งส่งผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม
ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง  

สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางกรวย ตามคูคลองมีน้ าเน่าเสีย ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะลง
แม่น้ าล าคลอง และการระบายน้ าใช้ของครัวเรือนที่ไม่ได้ท าการบ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนที่จะลงไปในแม่น้ า
ล าคลอง และมีผักตบชวาจ านวนมาก 

ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลมีจ านวน 45 ตัน/วัน แต่เทศบาลสามารถจัดเก็บได้จ านวน 
39 ตัน/วัน จึงท าให้ปริมาณขยะล้นเมือง  ซึ่งทั้งจังหวัดนนทบุรีมีปริมาณขยะถึง 1,100 ตัน/วัน 

พ้ืนสีเขียวหรือสวนสาธารณะ ที่เป็นปอดให้กับชุมชนเพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย ยังมีจ านวน
น้อยมาก และยังมีมลพิษทางอากาศ และมลพิษอ่ืน ๆ ที่เกิดจากจ านวนปริมาณบ้านเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

ในปัจจุบันการวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย มีการใช้ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐานซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย ส่วนใหญ่แล้วจะตก
เกณฑ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลในระดับจังหวัดนนทบุรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมากกว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนทั้งจังหวัด  ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์มากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ (1) คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีอาชีพ
และรายได้ คิดเป็นร้อยละ 37.51 (2) เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานท า ไดรับ
การฝกอบรมดานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  22.22  (3) เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน
แรกติดตอกัน คิดเป็นร้อยละ 17.65 (4) ครัวเรือนไม ถูกรบกวนจากมลพิษ คิดเป็นร้อยละ 16.51 (5) 
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน คิดเป็นร้อยละ 16.47  

พ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย บางแห่งเป็นชุมชนแออัด มีเด็กและเยาวชนมั่วสุมตามร้านเกมส์ 
มีการเสพและขายยาเสพติด  มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี มีแนวโน้มมีผู้สูงอายุอยู่
ล าพังไร้ลูกหลานดูแลเพ่ิมขึ้น  ซึ่งประเทศไทยคาดว่า ปี 2568 จะก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์"  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการรองรับต่าง ๆ เช่น สถานที่ส าหรับผู้สูงอายุในการประกอบ
กิจกรรม  การดูแลรักษาสุขภาพให้ผู้สูงอายุ การหาอาชีพหรือกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ 

ในเขตเทศบาลยังขาดสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  ขาดศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนามกีฬาหรือลานกีฬาส าหรับออกก าลังกายยัง
มีจ านวนน้อย ไม่มีสนามกีฬากลางส าหรับประชาชน  

ประชาชนในเขต ไม่มีอาชีพและรายได้ มีจ านวนมากพอสมควร ขาดการออม การท าอาชีพ
เสริมหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนยังขาดตลาดรองรับ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

เทศบาลเมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจหลักคือการให้บริการ
สาธารณะ และตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น การที่จะสามารถด าเนินการ
ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี มีความพร้อมด้าน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ และกระบวนการท างานที่ดี  เพื่อตอบสนองและให้บริการแก่ประชาชน  

เทศบาลเมืองบางกรวยในปัจจุบัน มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ พอสมควร ทั้งด้านบุคลากร ที่
มีการฝึกอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ  ด้านงบประมาณ เทศบาลมีงบประมาณจ านวนมากที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  และมีการปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ  แต่เทศบาลยังต้องเตรียมพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการของประชาชนอยู่ตลอดเวลา   
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การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค 

จุดแข็ง 

1. ประชาชนมีความรู้ความสามารถที่ช่วยเหลือพัฒนาเทศบาลได้ 
2. ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. เทศบาลมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเงินสะสมเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
4. เทศบาลมีจ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ในเขตเทศบาลมีวัดที่เก่าแก่เป็นมรดกของท้องถิ่น 
6. มีพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของท้องถิ่น 
7. มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นที่ดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
8. มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

จุดอ่อน 

1. มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในสังคมชุมชน ท าให้ชุมชนขาดความสามัคคี ขาดความร่วมมือ ในการ
พัฒนาชุมชน 

2. มีลักษณะเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ท าให้ประชาชนต่างคนต่างอยู่  
3. ถนนในเขตเทศบาลแคบ ไม่สามารถขยายออกไปได้ 
4. การจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วน 
5. มีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก 
6. มีน้ าเน่าเสีย และมลพิษต่าง ๆ 
7. ประชากรแฝงที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ปัญหายาเสพติด  และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในพื้นที่มีมาก 
8. เกิดหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีปริมาณชุมชนหนาแน่นขึ้น 

โอกาส 

1. นโยบายการกระจายอ านาจภารกิจ และงบประมาณสู่ท้องถิ่น 
2. นักวิชาการพยายามให้รัฐ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน และให้เป็น

รากฐานของประชาธิปไตยระดับประเทศ 
3. มีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ  ท า

ให้การติดต่อและการเดินทางเข้าเมืองหลวงมีความสะดวกและรวดเร็ว 
4. ในเขตเทศบาลมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากข้ึน ท าให้จัดเก็บรายได้เกี่ยวกับที่ดินได้เพ่ิมมาก

ขึ้น 
5. การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี ๒๕๕๘ ท าให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆเพ่ิม

มากขึ้น 
6. เทคโนโลยี และสารสนเทศการสื่อสารต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความทันสมัย สามารถติดต่อสื่อสารและ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
7. มีรถไฟฟ้าและทางด่วนผ่านในเขตเทศบาล 
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อุปสรรค 

1. การเมืองของประเทศขาดเสถียรภาพ  ท าให้รัฐบาลไม่สามารถท างานได้ตามนโยบาย ปัญหาความ
แตกแยกทางความคิดทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลต่อ  ความสามัคคีในชุมชนเกิดการแบ่งพรรค
แบ่งพวก 

2. มีความไม่มั่นคงทางการเมือง ท าให้ก าหนดทิศทางพัฒนาไม่ได้ 
3. พ้ืนที่ติดแม่น้ าและคลองหลายสาย ท าให้เกิดปัญหาอุทกภัย 
4. อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 
5. ปัญหายาเสพติดเข้ามาระบาดในเขตเทศบาล 
6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ส่งเสริมต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
7. เป็นทางผ่านและทางลัดระหว่างกรุงเทพฯและจังหวัดนนทบุรี ท าให้มีปริมาณรถยนต์มากท าให้

การจราจรติดขัด 
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2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 ของเทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   
มีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จ านวน 128 โครงการ งบประมาณ 269,543,320  บาท   

อนุมัติงบประมาณ จ านวน  109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  85.16 ของโครงการตามแผน  
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 211,351,920   บาท คิดเป็นร้อยละ  78.41 ของงบประมาณตามแผน 

โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  71  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  55.47  ของโครงการตาม
แผน โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 31,849,217.69  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ของงบประมาณ
ตามแผน 

โครงการที่กันเงินตัดปี/ผูกพัน จ านวน  28  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  21.88 ของโครงการตามแผน 
งบประมาณท่ีกันเงินตัดปี จ านวน  150,232,455.24   บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.74 ของงบประมาณตาม
แผน และได้ยกเลิกโครงการจ านวน  10  โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
สามป ี

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย กันเงินตัดปี/ผูกพัน 

จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ประมาณ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

8 42,800,000 2 31,500,000 0 0 2 31,185,000 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 46,050,000 13 47,630,000 2 3,591,375 8 31,012,000 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

15 21,230,000 11 18,720,000 8 2,724,893.55 2 11,521,400 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ดีมีสุข 

37 51,242,420 37 52,940,820 33 14,913,217.74 3 33,836,805.24 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการสาธารณะ 

50 108,220,900 46 60,561,100 28 10,619,731.40 13 42,677,250 

รวม 128 269,543,320 109 211,351,920 71 31,849,217.69 28 150,232,455.24 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
เทศบาลเมืองบางกรวยได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

ตามแผนพัฒนาสามปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม  คิดเป็นร้อยละ  71.01 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบายน้ า  คิดเป็นร้อยละ  65.87 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอุกทกภัย  คิดเป็นร้อยละ  67.71 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและ

สาธารณูปโภค  คิดเป็นร้อยละ  64.38 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ  65.32 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบจราจร  คิดเป็นร้อยละ  57.78 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการควบคุมอาคารและผังเมือง  คิดเป็นร้อยละ  58.88 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ  68.79 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ คุณภาพแหล่งน้ าและระบบระบายน้ าเสีย  คิดเป็น

ร้อยละ  58.53 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเหตุร าคาญและมลพิษอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 53.96 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูด้านการสาธารณสุข  คิด

เป็นร้อยละ 65.93 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้อายุ คนพิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย  คิดเป็นร้อยละ  67.04 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม  สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ประชาชนและเศรษฐกิจ

พอเพียง  คิดเป็นร้อยละ  61.48 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม  สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ  61.48 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

คิดเป็นร้อยละ  55.89 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  คิดเป็นร้อยละ  

60.19 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  คิดเป็นร้อยละ  52.12 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ  61.78 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน  คิดเป็นร้อยละ  
58.89 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว
และวันส าคัญต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ  63.52 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน  คิดเป็นร้อยละ  66.48 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบางกรวยสรุปผลตัวชี้วัด ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 ตัวชี้วัด  ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ าไม่ท่วม   
 เป้าหมาย ปี 2558 ร้อยละ 60 

ผลลัพธ์ในปี 2558  คิดเป็นร้อยละ  100  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัด  ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย   
 เป้าหมาย ปี 2558 ร้อยละ  60 
 ผลลัพธ์ในปี 2558  คิดเป็นร้อยละ  60  เท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   
 เป้าหมาย ปี 2558 ร้อยละ  65 
 ผลลัพธ์ในปี 2558  คิดเป็นร้อยละ  60.42  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

ตัวชี้วัด  ประชาชนมีความสุขในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน   
 เป้าหมาย ปี 2558 ระดับความสุขในครัวเรือน(จากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน)  ระดับ 8 
 ผลลัพธ์ในปี 2558  ระดับความสุข 7.9  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

ตัวชี้วัด  ระดับความพึงพอใจในการับบริการของประชาชน   
 เป้าหมาย ปี 2558 ร้อยละ  75 
 ผลลัพธ์ในปี 2558  ร้อยละ  61.78  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย  

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ” 

 พันธกิจของเทศบาลเมืองบางกรวย  

 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน 
 5. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 1.1  แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 

1.2  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

2 2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
2.4 แนวทางการพัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3 3.1 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
3.2 แนวทางการบริหารจัดการ คุณภาพแหล่งน้ าและระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

     3.3 แนวทางการบริหารจัดการเหตุร าคาญและมลพิษอ่ืน ๆ 
     3.4 แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
4 4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟู

ด้านการสาธารณสุข 
4.2 แนวทางการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย 

     4.3 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้    
ประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.4 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน 

     4.5 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

     4.6 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 

     4.7 แนวทางการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข 

5 ๕.๑  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูลข่าวสาร 
๕.๓  แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 
๕.๔  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาความ
สงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     ๕.๕  แนวทางการพัฒนาระบบรายได้ 
๕.๖ แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว     
๕.๗  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน การ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาต่าง ๆ ของ
เทศบาล 
๕.๘  แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
5.9  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 

 

  
 



ห น้ า  | 24 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมเครื่องสูบ
น้ า บริเวณล ากระโดงหน้า
หมู่บ้านนรารมย์ หมู่1 
ต าบลวัดชลอ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 

- ก่อสร้างประตรูะบาย
น้ าพร้อมเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 2 อาคาร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
 

- 
 

2,000,000 
งบเทศบาล 

- จ านวน
ประตูน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน
คลองบางพลัด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
คลิงความยาวประมาณ 
139 เมตร 
- รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย 

- 10,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร) 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
น้ า บริเวณจากปากคลอง 
วัดท่าบางสีทอง ถึง
หมู่บ้านพรีโน่ ต าบลวดั
ชลอ 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น  
360 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย) 

- - 36,000,000 
งบกรมโยธาฯ 

ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร) 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกรุกล้ า 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
น้ าบริเวณจากวัดชลอ  
(ศาลาการเปรียญถึง
สะพาน LOCAL ROAD)  
ต าบลวัดชลอ 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 
2,200 เมตร (ก่อสร้าง
ปีละ 200 เมตร) (ตาม
แบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย) 
 
 

- - 180,000,000 
งบกรมโยธาฯ 

ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร) 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกรุกล้ า 

กองช่าง 

  



ห น้ า  | ๒๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
- 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมเครื่องสูบ
น้ าบริเวณคลองวัด
กระโจมทอง ต าบลวัด
ชลอ 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสบูน้ า 
จ านวน 1 อาคาร (ตาม
แบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย) 
 

- - 15,000,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมเครื่องสูบ
น้ าบริเวณคลองวัดโบสถ์  
ต าบลบางกรวย  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสบูน้ า 
จ านวน 1 อาคาร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมือง 
บางกรวย) 
 

- - 8,000,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

 
  



ห น้ า  | ๒๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
- 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมเครื่อง 
สูบน้ าบรเิวณคลอง 
วัดท่าบางสีทอง 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ าพร้อมเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 อาคาร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 
 

- - 20,000,000 
งบกรมชลฯ 

จ านวน
ประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

  



ห น้ า  | ๒๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการลอกคลอง
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

- เพื่อให้การระบายน้ า
ได้ดี สะดวก 
- ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในเขตชุมชน 

ลอกคลองภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย ไม่น้อยกว่า 
17 คลอง 

2,000,000 
งบเทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

จ านวนคู 
คลองที่ลอก
ในเขต
เทศบาล
เมืองบาง
กรวย 

- คลองสามารถ
ระบายน้ าไดด้ี 
สะดวก 
- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ดาดคลองตัวยู ชุมชน
วัดลุ่ม 

เพื่อรักษาสภาพแนว
ล าคลองระบายน้ า 

- ก่อสร้างดาดคลองความยาว 
25 เมตร บริเวณบ้านเลขท่ี 
11/2 ถึง บ้านเลขท่ี 99 หมู่ 
4 

400,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของคลองที่
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดมิ 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๓๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณล า
กระโดงข้างหมู่บา้นสุชาวดี 
และหน้าซอยอภิรมย์ถึง
คลองมะไฟหวาน หมู่ที่ 5  
ต าบลบางกรวย 

เพื่อรักษาสภาพแนว 
ล าคลองระบายน้ า 

- ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 1.20 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 86.00 
เมตร 
- ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 1.80 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 
155.00 เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ) 
 

- 4,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ดาดคลองที่
แล้วเสร็จ 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดมิ 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 



ห น้ า  | ๓๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณล ากระโดง
หมู่บ้านธนากร ๔ 
ต าบลวัดชลอ  

เพื่อป้องกันท่ี
สาธารณะบริเวณล า
กระโดงและระบาย
น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความ
ยาวประมาณ ๑๐๒.๐๐ เมตร ความ
ลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร  จาก
บริเวณบา้นเลขท่ี ๔๕/๒๐๑ ถึง 
บ้านเลขท่ี ๔๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลวดั
ชลอ(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของดาด
คลองที่ท าได้
แล้วเสร็จ 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดมิ 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 

5 โครงการก่อสร้าง
ดาดคลองวัดส าโรง 

เพื่อรักษาสภาพแนว
ล าคลองระบายน้ า 

ก่อสร้างดาดคลองกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร บรเิวณบา้นเลขท่ี 
49/24 ซอยเพียรธรรม-สมาน 

- 3,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
คลองที่แล้ว
เสร็จ 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดมิ 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันตลิ่งบริเวณชุมชนวัด
ลุ่มคงคาราม หมู่ที่ 4 ต.
บางกรวย  
 

เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะบริเวณริม
ล ากระโดง และ
ระบายน้ าไดร้วดเร็ว 

ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง ความยาว
ประมาณ 47.00 เมตร บริเวณ
บ้านเลขท่ี 11/2 ถึงบ้านเลขท่ี 99 
หมู่ 4 ต าบลบางกรวย 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 600,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร) 

พื้นที่สาธารณะไม่
ถูกบุกรุกการ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็วลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณล า
กระโดง หมู่ที่ 7 ต าบล
บางกรวย (จากบริเวณ
ถนนซอยเพียรธรรม ถึง 
คลองวัดส าโรง สะพาน
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ 
7 ต าบลบางกรวย) 

- เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณริมล ากระโดง 
- เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ าไดร้วดเร็ว 

ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 2.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 205.00 เมตร ความลกึ
ประมาณ 1.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 1,800,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของดาด
คลองที่ท าได้
แล้วเสร็จ 

- สภาพแนวล า
คลองระบายน้ า 
คงทนถาวร 
- พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก 
- การระบายน้ าได้
รวดเร็ว 
- ป้องกันการรุกที่
สาธารณะ 

กองช่าง  
(งาน

วิศวกรรม) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันน้ าตลิ่งพร้อมดาด
ท้องคลอง บริเวณคลอง 
วัดโพธิ์เผือก หมู่ที่ 6 ต าบล
บางกรวย  

- เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณริมล ากระโดง 
- ระบายน้ าได้รวดเร็ว 

- ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง 
ความยาวประมาณ 
181.00 เมตร (1 ฝั่ง) 
- ดาดคลอง ค.ส.ล. 
ความยาวประมาณ 
181.00 เมตร 
(บริเวณบ้านเลขท่ี 
64/105 ถึงบ้านเลขท่ี 
10๒ /29 หมู่ 6 ต าบล
บางกรวย) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 12,000,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของเขื่อนที่
แล้วเสร็จ 
- ความยาว
ของดาด
คลองที่แล้ว
เสร็จ 

- สภาพแนวล า
คลองระบายน้ า 
คงทนถาวร  
- พื้นที่
สาธารณะไม่ถูก
บุกรุก 
- การระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณ
ชุมชนโค้งมะขาม หมู่ที่ 
5 ต าบลบางกรวย 

- เพื่อรักษาสภาพแนว
ล าคลองระบายน้ า 
- เพื่อป้องกันการรุกล้ าที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 270.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 1,600,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของดาด
คลองที่ท าได้
แล้วเสร็จ 

- สภาพแนวล า
คลองระบายน้ า 
คงทนถาวร 
- ระบายน้ า
รวดเร็วมากขึ้น 
- ป้องกันการ 
บุกรุก 

กองช่าง  
(งาน

วิศวกรรม) 

10 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณ
คลองบางพลัด หมู่ที่ 7 
ต าบลบางกรวย  

เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะบริเวณคลอง
และระบายน้ าไดร้วดเร็ว 

ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 2.50 
เมตร ความยาวประมาณ 
144.00 เมตร ความลึกประมาณ 
1.50 เมตร (จากบริเวณ
บ้านเลขท่ี 49 หมู่ที่ 7 ถึงสะพาน
ถนนเลียบทางรถไฟ) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- 1,500,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนความ
ยาวของดาด
คลองที่ท าได้
แล้วเสร็จ 

- สภาพแนวล า
คลองระบายน้ า 
คงทนถาวร 
- พื้นที่
สาธารณะไม่บุก
รุก 
- การระบายน้ า
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง  
(งาน

วิศวกรรม) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน บริเวณคลองวัดโบสถ์ 
หมู่ 3,4 ต.บางกรวย (จาก
โรงเรียนวดัลุม่คงคารามถึง
ถนน ค.ส.ล. ตลาดหลัง
การไฟฟ้าฯ) 

- เพื่อให้ระบายน้ า
ป้องกันพ้ืนท่ีสาธารณะ
บริเวณริมล ากระโดง 
- เพื่อการระบายน้ า 
- เพื่อป้องกันการรุกล้ าที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ยาวไม่น้อยกว่า 
827.00 เมตร (2 ฝั่ง) 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- 15,000,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนเขื่อน
ที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

- สามารถ
ระบายน้ าได้
รวดเร็ว 
- พื้นที่
สาธารณะไม่ถูก
บุกรุก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณล า
กระโดง หมูบ่้านสวนศรี
บัณฑิต หมู่ที่ 7 ต าบลบาง
กรวย (จากบริเวณ
บ้านเลขท่ี 46/24 หมู่ที่ 
7 ถึงถนนซอยเพียรธรรม
สมาน หมู่ที่ 7 ต าบลบาง
กรวย) 

- เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณริมล ากระโดง 
- เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้ด ี

ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. ความกว้าง
ประมาณ 2.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 
147.00 เมตร ความ
ลึกประมาณ 1.50 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
 

- 1,300,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของดาด
คลองที่ท าได้
แล้วเสร็จ 

- สภาพแนวล า
คลองระบายน้ า 
คงทนถาวร 
- พื้นที่
สาธารณะไม่ถูก
บุกรุก 
- การระบายน้ า
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง  
(งาน

วิศวกรรม) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันน้ าเซาะและ
พนังกั้นน้ า บริเวณ
คลองบางสีทอง หมู่
ที่ 10 ต.วัดชลอ 
(ชุมชนวัดท่าบางสี
ทอง) 

เพื่อระบายน้ า
บริเวณคลองบางสี
ทอง 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันน้ าเซาะ
พนังกั้นน้ าคลองบางสีทองความยาว
ไม่น้อยกว่า 308.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 15,000,000 
งบกรมชลฯ- 

จ านวนเขื่อน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ าที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณซอยโรงหล่อ  
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 

-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว
ประมาณ 69.00 เมตร บริเวณ
บ้านเลขท่ี 73/11 ถึงบริเวณ
บ้านเลขท่ี 73/21 หมู่ที่ 6 ต าบล
บางกรวย 
-รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย 

- - 2,500,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร) 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

 



ห น้ า  | ๓๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณล า
กระโดงหมู่บ้านธนากร ๔ 
ต าบล วัดชลอ จากบริเวณ
บ้านเลขท่ี ๔๕/๒๐๔ ถึง 
บ้านเลขท่ี ๓ หมู่ที่ ๕ 
ต าบลวัดชลอ 

เพื่อป้องกันท่ีสาธารณะ
บริเวณล ากระโดงและ
ระบายน้ าไดร้วดเร็วขึ้น 

- ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ ๓.๐๐ เมตร 
ความยาวประมาณ 
๑๖๔.๐๐ เมตร ความ
ลึกประมาณ ๑.๕๐ 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - ๒,๒๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของดาด
คลองที่ท าได้
แล้วเสร็จ 

- สภาพแนวล า
คลองระบายน้ า 
คงทนถาวร 
- พื้นที่
สาธารณะไม่ถูก
บุกรุก 
- การระบายน้ า
ได้รวดเร็ว 
- ป้องกันการรุก
ที่สาธารณะ 

กองช่าง  
 

  



ห น้ า  | ๓๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

เพื่อชดเชยเงินให้
ผู้รับจ้างตาม
ระเบียบราชการ 

- ชดเชยเงินให้ผู้รับจ้างโครงการ
ก่อสร้างของเทศบาลเมืองบางกรวยที่
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ร้อยละ 100 ของโครงการทีต่้อง
ชดเชย 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของ
การชดเชย
ค่างาน
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ราชการตามมติ 
ครม. และส านัก
งบประมาณก าหนด 

กองช่าง 

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

 

- เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือคดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร 
พร้อมบ่อพัก,รางวี,ท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

2,300,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว 
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๓๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการทาสี ตีเส้น 
เครื่องหมายจราจร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ต าบลวัดชลอ และต าบล
บางกรวย 
 

เพื่อให้ถนนมีสัญญาณ
เครื่องหมายจราจรที่
ชัดเจน 

ทาสี, ตีเส้น เครื่องหมายจราจร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

1,000,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

มีถนนท่ีมี
สัญญาณ
เครื่องหมาย
จราจรที่ชัดเจน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบาย
น้ า , บ่อพัก,รางวี บริเวณ
หมู่บ้านศรีบณัฑติ 3 หมู่ 
6  

เพื่อประชาชนสัญจร ไป-
มา สะดวก 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.70 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 33.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
155.10 ตารางเมตร พร้อมท่อ
ระบายน้ า , บ่อพัก ,รางวี  
(บ้านเลขท่ี 97/135 ต าบลบาง
กรวย) (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

500,000 
งบเทศบาล 

- - 
 

ความยาว
ของ 
ถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา  ได้รับ
ความสะดวก  
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ๔๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองและสะพาน
ทางเดินเท้า  
ค.ส.ล. บริเวณริมคลองวัด
กระโจม หมู่ที่ 2 ต าบลวัด
ชลอ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร ไป-
มาของประชาชน 

-ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล.  
 กว้างประมาณ2.00เมตรความ
ยาวไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร หรอื
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า28.00 
ตารางเมตร 
-ก่อสร้างทางเดินเท้าค.ส.ล.  กว้าง
ประมาณ  1.40  เมตร  ความยาว
ไม่น้อยกว่า  71.00 เมตร หรือคดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.40 
ตารางเมตร(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
 

1,900,000 
งบเทศบาล 

- - - ความยาว
ของสะพาน
ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 
- ความยาว
ของทางเดิน
เท้า  
(เมตร) 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

  



ห น้ า  | ๔๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า ค.ส.ล.วัด
กระโจมทอง หมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 3 ต าบลวัดชลอ 
(บริเวณแยกคลองวัด
กระโจม ถึง ถนนบาง
กรวย-ไทรน้อย) 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร ไป-
มาของประชาชน 

-ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
330.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่  462.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

750,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
สะพานท่ี
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
(บริเวณชุมชนวัดท่าบางสี
ทอง) หมู่10 ต าบลวัดชลอ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร ไป-
มา ของ
ประชาชน 
 

-ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
กว้างประมาณ 1.05 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 58 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
60.90 ตารางเมตร 

230,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของสะพาน 

- การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามสะดวก
ยิ่งข้ึน   
- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ลดความเดือดร้อน และ
เสียหายของประชาชน 

กองช่าง 
 

 



ห น้ า  | ๔๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงถนน  
หมู่บ้าน ส ภาณุรังษีหมู่ที่ 
7,8,9 ต าบลบางกรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร ไป-
มาของประชาชน และ
ป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติก คอนกรตี 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
กว้าง 6.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 65 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 442 ตาราง
เมตร 
-ปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติก คอนกรตี 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
กว้าง 7.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 320 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,496 
ตารางเมตร   

15,700,000 
งบเทศบาล 

- - 
 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 
 

 

 



ห น้ า  | ๔๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  -ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กว้าง 
9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
600 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400 ตารางเมตร 
-ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. กว้าง 
0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 750 
เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพักในผิวจราจร 
จ านวน 36 บ่อ 

      

 
  



ห น้ า  | ๔๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนนซอย
โรงหล่อ หลังหมู่บ้าน
สมชาย หมู่ที่ 5,6  
ต าบลบางกรวย  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของ
ประชาชน และป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 
 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร กว้าง 6 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,066 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,039 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างบ่อพัก  
ค.ส.ล. จ านวน 220 บ่อ 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,854 
เมตร 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1,834 เมตร  

14,000,000 
งบเทศบาล 

- - 
 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 

กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า
,รางวี,บ่อพัก บริเวณซอย 
ส.ภาณุรังษี ซ.1 (ช่วง 2) 
ม.9  ต าบลบางกรวย 
 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรไป
มาของประชาชน 
 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
100 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก, ท่อ
ระบายน้ า ,รางวี (ตาม
แบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย) 
 

1,300,000
งบเทศบาล 

- - ความยาว 
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

  



ห น้ า  | ๔๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ ารางวี,บ่อพัก บริเวณ 
ซอยช่างอาวุธ (ตรงข้าม
วัดจันทร์) ม.6 ต าบล
บางกรวย 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 กว้างประมาณ 3 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 44.50 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.50 
ตารางเมตร และก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 2.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 24 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.4 ตาราง
เมตร พร้อมรางระบายน้ า,ท่อ
ระบายน้ า,รางวี,บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

700,000   
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชน
สัญจรปลอดภัย 
 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๔๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงฝาท่อ
ระบายน้ าภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ต าบลวัดชลอ ,  
ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรไป-
มาของประชาชน 

- ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ าท่ีช ารุด โดย
เปลี่ยนเป็นฝาเหล็กหล่อ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากจ านวนที่ช ารุด 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

2,000,000 
งบเทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของ
ฝาท่อ
เหล็กหล่อท่ี
ปรับปรุง
จากจ านวน
ที่ช ารุด 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล 
มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน ลดความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

  



ห น้ า  | ๔๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง ท่อ
ระบายน้ า บ่อพัก รางวี 
บริเวณหมู่บ้านสมชาย 
จากบริเวณสะพานคลอง
วัดจันทร์ ถึงแยกสมชาย 
ซอย 1 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร ไป-
มาของประชาชน และ
ป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 
 

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

1,000,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

 



ห น้ า  | ๔๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. และ
ราวกันตกบรเิวณตรงข้าม 
วัดชลอ (ริมคลองบางกอก
น้อย) หมู่ 8 ต าบลวัดชลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร ไป 
-มา ของประชาชน  
 

-  ก่ อ ส ร้ า ง ส ะ พ า น
ทาง เดิ น เท้ า  ค . ส .ล . 
ขนาดกว้างประมาณ 
1. 05 เ ม ต ร   ย า ว
ประมาณ 68.00 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
71.40 ตารางเมตร 
-  ก่ อสร้ า งราวกันตก 
ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
116.00 เ มตร  ( จ าก
บริ เวณบ้านเลขที่  29 
ห มู่  8 ถึ ง บ้ า น เ ลขที่  
25/1 หมู่  8 ต าบลวัด
ชลอ) (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

420,000 
งบเทศบาล 

- - - ความยาว
ของสะพาน 
- ความยาว
ของราวกัน
ตก 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน   
- เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 



ห น้ า  | ๕๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 
 

โครงการปรับปรุงถนนชุมชน
วัดลุ่มคงคาราม จากบริเวณ
ปากทางคอนโดนิรันดร์ ถึง
ซุ้มวัดลุม่คงคาราม 

- เพื่อบรรเทาปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัยบริเวณ
ชุมชน 
-  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น พื้ น ที่
สาธารณะ 

-  ปรับปรุ งบ่ อพัก  ค .ส .ล . 
จ านวน 34 บ่อ 
-  ก่ อสร้ า งบ่ อพั ก  ค .ส . ล . 
จ านวน 65 บ่อ 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 497 เมตร  
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 497 เมตร 
-  ปรับปรุ งถนนผิ วจราจร 
แอสฟัลท์ติก  ค .ส .ล .  หนา 
0.07 เมตร กว้าง 4.30 เมตร 
ยาว 454 เมตร 

5,000,000 
งบเทศบาล 

- - ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน   
- เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

 



ห น้ า  | ๕๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

  

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยชุมชนสินพัฒนา  
หมู่ 1 ต าบลบาง
กรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสญัจร ไป - มา 
ของประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ขนาดกว้างประมาณ 4.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร หรอืคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตาราง
เมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ขนาดกว้าง ประมาณ  6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  216.00 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อย กว่า 
1,296.00 ตารางเมตร 
- พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า,บ่อพัก 
รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 
 

5,200,000 
งบเทศบาล 

- 
 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 
 

-การคมนาคม
ของประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึนเพื่อป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
-ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๕๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักราง
วี,ท่อระบายน้ า บรเิวณ 
ถนนวัดกล้วย  หมู่ 3 
ต าบลวัดชลอ 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสญัจร ไป 
- มา ของประชาชน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
กว้างประมาณ 3.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
151.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
483.20 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
กว้างประมาณ  4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
98.00 เมตร  

- 3,000,000 
งบเทศบาล 

- 
 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล  
- มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน  
- เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
- ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



ห น้ า  | ๕๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
392.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก  ค.ส.ล.,
ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. (จาก
สะพานถึง บ้านเลขท่ี 
94/1  หมู่ 3 ถึง 95/4  
หมู่ 3 ) 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

      

 
  



ห น้ า  | ๕๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ า,
บ่อพัก,รางวี,(บริเวณซอย 
นิรันดร์คอนโดมเินียม)  
หมู่ 4 ต าบลบางกรวย  
 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร
ไป - มา ของ
ประชาชนและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 5.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 415.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
2,282.50 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- 6,200,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
แล้วเสร็จ  
(เมตร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงสะพาน
ทางเดินเท้าชุมชนลุ่ม
เจ้าพระยา 

- เพื่อบรรเทาปัญหา
ในการสัญจร บรเิวณ
ชุมชน 
- เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 1.05 
เมตร ยาว 50 เมตร 

- 200,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของสะพาน 
(เมตร) 

การสญัจรไป-มา 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๕๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงถนน
เทิดพระเกยีรติ พร้อม
บ่อพัก,รางวี หมู่ 3, 
หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 
ต าบลวัดชลอ 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจร
ไป - มา ของ
ประชาชนและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
กว้างประมาณ 8.00 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,210 เมตร หรอื
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,680 
ตารางเมตร 
-เสริมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 245 
บ่อ 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 0.60 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2,111 เมตร  
-งานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร 

- 13,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 
 

 



ห น้ า  | ๕๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 
 

โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.ท่อระบายน้ า,  
บ่อพัก,รางวี บริเวณ 
หมู่บ้าน ส.ภาณรุังษี ซอย 
19 หมู่ 9 ต าบลบางกรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 
8.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
94 เมตร (จากบา้น เลขท่ี 80 
ถึง 80/18) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 
5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
58 เมตร (จากบา้น เลขท่ี 83 
ถึง 83/2) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 
4.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
270 เมตร (จากบ้านเลขท่ี 
80/18 ถึง 86/10) 

-  7,400,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 



ห น้ า  | ๕๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.80 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 42 เมตร (จากบ้าน เลขท่ี 
85/9 ถึง 85/11) หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 8.20 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร (จากบา้น 
เลขท่ี 85/3 ถึง 85/5)   
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร 
(จากบ้าน เลขท่ี 84 ถึง 84/8)                                                          
-ก่อสร้างถนนซอยแยก  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

      

 
  



ห น้ า  | ๕๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนน
บางกรวย-ไทรน้อย 
จากบริเวณสะพานวัด
ชลอถึงสะพานคลอง
วัดกระโจมหมู่ที่ 3 
ต าบลวัดชลอ 

เพื่อให้เกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
สัญจรไป -มา
ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,020.00 เมตร หรอืคิด
เป็นพื้นที่ 6,630.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า , บ่อพัก , รางว ี
- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าเดิม 

- 23,500,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
สะดวกยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมขังลด
ความเดือดร้อนและ
เสียหายของประชาชน 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๕๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 
 

โครงการปรับปรุงลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ถนนบางกรวย-จงถนอม 
พร้อมปรับภมูิทัศน์ หมู่ 
3,8 ต าบลวดัชลอ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
สามารถสัญจรไป-
มาไดร้ับความ
ปลอดภัย 

- ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.07  เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า  960  เมตร  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมไฟส่อง
สว่าง 
- เสริมฝาบ่อพัก, รางวี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- 7,500,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไป-มา  ได้รับ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงสะพาน
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชนลุ่ม
เจ้าพระยา หมู่ 3 หมู่ 4 
ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจรไป-มา 
ของประชาชน 

- ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า  
ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ความกว้างประมาณ เฉลี่ย 
1.05 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
67.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า70.35   ตารางเมตร   

- 230,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของสะพาน
ที่ปรับปรุง  
(เมตร) 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล มีความ
สะดวกยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ลดความเดือดร้อน
และเสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 



ห น้ า  | ๖๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  (จากบ้านเลขท่ี 54 ถึง
บ้านเลขท่ี 51/2 หมู่ 
3) (จากบ้านเลขท่ี 48 
หมู่ 4 ถึงบ้านเลขท่ี 
57/6 หมู่ 3) (จาก
บ้านเลขท่ี 57/5 ถึง
บ้านเลขท่ี 57/5 หมู่ 
3) (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

      

  



ห น้ า  | ๖๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุง
ทางเดินเท้า  บริเวณ
ซอยสุนทรศริิ หมู่ที่ 
1 ต าบลบางกรวย  
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 

- ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ความกว้างประมาณ 
1.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
57.00 เมตร  (บริเวณบ้านเลขท่ี 
55/18 หมู่ 1 ถึงบ้านเลขท่ี 38/184 
หมู่ 1 ต าบลบางกรวย)   และก่อสร้าง
คอนกรีตไหล่ถนน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
27.50 ตารางเมตร บริเวณบ้านเลขท่ี 
41/7 หมู่ 1 ต าบลบางกรวย 
- ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
(บริเวณบ้านเลขท่ี 55/18  
หมู่ 1 ถึงบ้านเลขท่ี 38/184 หมู ่1 
ต าบลบางกรวย) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- 100,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว 
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล 
มีความสะดวก
ยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๖๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบาย
น้ า บริเวณซอยก านันอุทัย 
หมู่ ๒ ต าบลบางกรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
940.00 ตารางเมตร (จาก
บริเวณบา้นเลขท่ี 60/89 
ถึง บ้านเลขท่ี 59/168 หมู่ 
1 ต าบลบางกรวย)   
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 199.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า
796.00 ตารางเมตร 

- 4,500,000 
งบเทศบาล 

- 
 

ความยาว
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 
- เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 



ห น้ า  | ๖๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  (จากบริเวณบ้านเลขท่ี 59/238 
ถึง บ้านเลขท่ี 59/176 หมู่ 1 
ต าบลบางกรวย) เป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 796.00 ตารางเมตร(จาก
บริเวณบา้นเลขท่ี 59/238 ถึง 
บ้านเลขท่ี 59/176 หมู่ 1 
ต าบลบางกรวย) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
67.00 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า268.00 ตารางเมตร 
(จากบริเวณบ้านเลขท่ี 31/1 ถึง 
บ้านเลขท่ี 9/20 หมู่ 1 ต าบล
บางกรวย) 

      



ห น้ า  | ๖๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
48.40 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า169.40 ตารางเมตร  
(จากบริเวณบ้านเลขท่ี 31/1 ถึง 
บ้านเลขท่ี 36/2 หมู่ 1 ต าบล
บางกรวย)   
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พ้ืนท่ี
ประมาณ 154.00 ตารางเมตร 
บริเวณบา้นเลขท่ี 31/1 หมู่ 1 
ต าบลบางกรวย 
-ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย) 

      



ห น้ า  | ๖๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. วางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก รางวี  
ซอยเพียรธรรม-สมาน 

- เพื่อบรรเทาปัญหา
น้ าท่วมและอุทกภัย
บริเวณชุมชน 
- เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
136 เมตร  
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 
18 บ่อ  
- ก่อสร้างรางวีหนา 0.20 เมตร
กว้าง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 136 เมตร 

- 1,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การจราจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๖๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
สะพานเดินเท้า ชุมชน
ริมคลองบางกรวย 
บ้านเลขท่ี 38 หมู่ 1 
ต าบลวัดชลอ 

- เพื่อบรรเทาปัญหา
น้ าท่วมและอุทกภัย
บริเวณชุมชน 
- เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

- ก่อสร้างทางเดินเท้ากว้าง 1.05 
เมตร ยาว 65 เมตร 

- 400,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 
- เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 

  



ห น้ า  | ๖๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างลาน    
ค.ส.ล.พร้อมเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ชุมชน วัด
โพธิ์บางโอ  หมู่ 9 
ต าบลวัดชลอ 

- เพื่อบรรเทาปัญหา  
น้ าท่วมและอุทกภัย
บริเวณชุมชน 
-เพื่อป้องกันพ้ืนท่ี
สาธารณะ 
 

- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,440 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ป้องกันตลิ่ง 
-ท่อระบายน้ า,บ่อพัก 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- - 9,000,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ี
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

-สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังของ
ประชาชน  
-พื้นที่สาธารณะไม่ถูกบุก
รุก 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๖๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก , รางวี ซอย
วัดโพธิ์บางโอ หมู่ 9 ต าบล
วัดชลอ 

- เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ในการ
สัญจร 
- ระบายน้ าในชุมชน 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  กว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาว
ประมาณ 375.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
1,678.50 ตารางเมตร   
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 กว้างประมาณ 
2.40 เมตร ยาวประมาณ 
40.00 เมตร หรือคดิเป็น
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 96.00 
ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- - 5,500,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ถนนท่ี
ด าเนินการ
(เมตร) 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา  สะดวก 

กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๖๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า,บ่อพัก,รางวี 
(บริเวณเลขท่ี 19/42 
ถึง 19/43 ) หมู่ 7  
ต าบลบางกรวย 
(ตรงข้ามหมู่บ้านศรี
บัณฑิต 5) 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  ขนาดกว้างประมาณ 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
100.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 12 บ่อ 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  85 เมตร 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร กว้าง ประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  85 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 1,900,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน  
- สามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๗๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยเพียร
ธรรมสมานหมู่ที่ 7 
ต าบลบางกรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ขนาดกว้างประมาณ  4.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ขนาดกว้างประมาณ 
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ยาว
ไม่น้อยกว่า 109.00 เมตร หรือคดิเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  545.00  ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า รางวี  ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (จาก
บริเวณปากซอย 
เพียรธรรมสมาน  ถึงบ้านเลขท่ี 40/2 ม.7 
ต.บางกรวย)  

- - 4,800,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล 
มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน  
- สามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๗๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  - ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ขนาดกว้าง
ประมาณ 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
104.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 145.60 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย)     

      

33 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
บริเวณท้ายซอยข้าง
อ าเภอบางกรวย รมิ
คลองบางกอกน้อย  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

- ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความ
กว้างประมาณ 1.05 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร (จากบริเวณ
บ้านเลขท่ี 47 หมู่ 8 ถึง คลองบางยี่
พระ หมู่ 8 ต าบลวดัชลอ) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)  

- - 500,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของสะพาน
ทางเดินเท้า
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล มีความ
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๗๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม 
ท่อระบายน้ า ,บ่อ
พัก, รางวี บริเวณ
ซอยสันตสิุข  หมู่ที่ 
7 ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตรกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 209 เมตร   หรือคิดเปน็พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,045.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.90 เมตร   ยาว
ไม่น้อยกว่า 49 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 289.10 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพักท่อ ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างเสริมปากบ่อพักท่อ  
ค.ส.ล. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
บางกรวย)       

- - 3,000,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล       
มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน  
- ลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 

 



ห น้ า  | ๗๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ,บ่อพัก, ท่อ
ระบายน้ า ,รางวี และ
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. ,
ท่อลอด ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชนวัดโพธิ์
บางโอ  ถึง โรงไม้ หมู่
ที่ 9  ต าบลวัดชลอ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.20 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 372.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,562.40 ตาราง
เมตร (จากหน้าวัดโพธิ์บางโอ ถึง
บ้านเลขท่ี 93/1 หมู่ที่ 9 ต าบลวดัชลอ   
-ก่อสร้าง ทางเดินเท้า ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร กว้างประมาณ 2.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร หรอืคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.40 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. 1 แห่ง                 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบางกรวย)                      

- - 7,500,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๗๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า บ่อพักและ
รางวี ซอยหมู่บ้านทวี
โรจน์ ซอย 6 หมู่ 7 
ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจร ไป 
- มา ของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.50 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร หรอืคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.00  ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.60  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 63.00 
เมตร 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 
0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 63.00 เมตร   
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ส าหรับท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน  
10  บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 600,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 
 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 



ห น้ า  | ๗๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า บ่อพักและ
รางวีซอยหมู่บ้านทวี
โรจน์ ซอย 9 และ 
ซอย 10 หมู่ 7 
ต าบลบางกรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร  ไป - 
มา ของ
ประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.50 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.50  ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.50 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 69.00 เมตร หรอืคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00  ตารางเมตร 
-วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 182.00 เมตร  
- รางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 0.60 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
179.00 เมตร 

- - 1,000,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 
 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 

  



ห น้ า  | ๗๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  - ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ส าหรับท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 0.60  เมตร   
จ านวน 28 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

      

38 โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก, 
ท่อระบายน้ า, รางวี 
บริเวณ ส.ภาณุรังษี 
ซอย 3  แยก 1 หมู่ 9 
ต าบลบางกรวย 

 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร   
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า , 
รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
บางกรวย) 

- - 1,300,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ห น้ า  | ๗๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
รางว,ีท่อระบายน้ า 
บริเวณหมู่บ้านเทพ
ประทาน ซอย 23,
ซอย 24, หมู่ 5  
ต าบลบางกรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร ไป 
- มา ของ
ประชาชน
บรรเทาปญัหา
น้ าท่วมขัง 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  กว้างประมาณ 3.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 23.00 เมตร หรอื
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 80.50 
ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 3.70 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร หรอื
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 44.40 
ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.90 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  39.00 
ตารางเมตร  

- - 3,500,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ 
(เมตร) 
 

-การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึนเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 
-ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๗๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 72.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  290.00 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรกว้างประมาณ 4.70 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือ คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  235.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 82.00 เมตร หรือคิดเปน็พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  410.00 ตารางเมตร 

      

 



ห น้ า  | ๗๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 390.00 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
บางกรวย) 

      

40 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3  แยก 2 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 637.00 
ตารางเมตร  
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า, รางว ี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
บางกรวย) 

- - 1,700,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
  



ห น้ า  | ๘๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก,  
ท่อระบายน้ า, รางวี 
บริเวณ ส.ภาณุรังษี  
ซอย 3  แยก 3 หมู่ 
9 ต าบลบางกรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจรไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 78.00 เมตร หรือคิดเปน็พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า,  
รางวี (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 1,300,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
 

42 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก , ท่อระบายน้ า , 
รางวี บริเวณ  ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 4 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 135.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 877.50 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า , รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 2,300,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 
 

กองช่าง 
 



ห น้ า  | ๘๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 5 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 105.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงบ่อพัก,ท่อระบายน้ ารางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 1,700,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
 

44 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ  ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 6 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า รางว ี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 4,200,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 



ห น้ า  | ๘๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก , ท่อระบายน้ า , 
รางวี บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3  แยก 7 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 58.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร                              
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า รางว ี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 950,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

46 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ  ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 8 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.20 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 502.20 ตารางเมตร                              
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อระบายน้ า, รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 1,400,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว 
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ๘๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 9 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.30 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 106.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 667.80 ตารางเมตร                             
-ก่อสร้างบ่อพัก,ท่อระบายน้ ารางว ี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 1,800,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

48 โครงการปรับปรุง
ถนน  ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 10 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร                              
- ก่อสร้างบ่อพัก , ท่อระบายน้ า รางว ี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 2,600,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว 
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 
 

กองช่าง 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- 2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล.  พร้อม
บ่อพัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 11 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร หรือคดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248.00 
ตารางเมตร                              
- ก่อสร้างบ่อพัก ,ท่อระบายน้ า, รางว ี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 332,๒00 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
50 โครงการปรับปรุง

ถนน ค.ส.ล.  พร้อม
บ่อพัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี  บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี  ซอย 3 แยก 
15 หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 89.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 534.00 ตารางเมตร                              
- ก่อสร้างบ่อพัก,ท่อระบายน้ า, รางวี
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย) 

- - 1,500,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจร และ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ า, 
รางวี บริเวณ  ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 13 
หมู่ 9 ต าบลบาง
กรวย 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 94.00 เมตร หรือคิดเปน็พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร                             
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 187.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,122.00 ตาราง
เมตร                              
- ก่อสร้างทางเดิน  กว้างประมาณ 1.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร หรือ 
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 22.40 ตาราง
เมตร        
- ก่อสร้างบ่อพัก,ท่อระบายน้ า, รางวี
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 4,600,000 
งบเทศบาล 

 

ความยาว
ของถนนท่ี
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยจากน้ า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 
 

 



ห น้ า  | ๘๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้าง
สะพาน ค.ส.ล. วัดท่า
บางสีทอง 

- เพื่อบรรเทา
ปัญหาในการ
สัญจร 
- เพื่อป้องกัน
พื้นที่สาธารณะ 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จ านวน 1 แห่ง - 2,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของสะพาน 

การสญัจรไป-มา 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 

53 โครงการก่อสร้าง
สะพาน ค.ส.ล. วัด
กล้วย 

- เพื่อบรรเทา
ปัญหาในการ
สัญจร 
- เพื่อป้องกัน
พื้นที่สาธารณะ 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จ านวน 1 แห่ง - 1,000,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว
ของสะพาน 

การสญัจรไป-มา 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 

 
  



ห น้ า  | ๘๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณปูโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

54 โครงการปรับปรุงโปะ๊
ท่าเทียบเรือ บรเิวณ
ตรงข้ามอ าเภอบาง
กรวย ริมคลอง
บางกอกน้อย ต าบล
วัดชลอ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจรไป 
– มา ของ
ประชาชน 
เพื่อให้โป๊ะท่า
เทียบเรือเดิมมี
มาตรฐาน 

- ปรับปรุงโป๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 
เมตร 
- ปรับปรุงท่าเทียบเรือบริเวณตรงข้าม
อ าเภอบางกรวย รมิคลองบางกอกน้อย 
ต าบลวัดชลอ 

2,000,000 
งบเทศบาล 

- - ขนาดโป๊ะที่
ได้รับการ
ปรับปรุง  

การสญัจรไป-มา 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 

  



ห น้ า  | ๘๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไป-มา
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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

1,300,000 
งบเทศบาล 

 
320,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

ภายในเขต
เทศบาล
เมืองบาง
กรวยติดตั้ง
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ครบ 
100% 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๘๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
ด้านการจราจร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในด้านการจราจรให้มี
ความเข้าใจในเรื่องกฏ
ระเบียบและกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

จัดฝึกอบรมความรู้ด้าน
การจราจรให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และอาสาสมคัรฯ จ านวน  25  
คน   

15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

บุคลากรมี
ความรู้เรื่อง
การจราจร 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ 

งานเทศกิจ 

2 โครงการสนับสนุน
กิจการจราจรภายใน
เขตเทศบาล 

เพื่อพัฒนาระบบจราจร
ในเขตเทศบาลใหม้ี
ความคล่องตัว 
ปลอดภัยและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าและปรับปรุง
เครื่องหมายและสัญญาณ
จราจรตามถนนสายตา่ง ๆ 
ตามที่ สภอ.บางกรวยก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

350,000 
งบเทศบาล 

350,000 
งบเทศบาล 

350,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของ
วัสดุอุปกรณ์
การจราจร
ตามที่ สภอ.
บางกรวย
ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

งานเทศกิจ 

 
 



ห น้ า  | ๙๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งป้าย
จราจร ป้ายบอกทาง 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดท าตดิตั้ง
เครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง 
ภายในเขตเทศบาล จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 จุด 

500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

จ านวนจุด
ติดตั้งป้าย
เตือน 

ประชาชนไดร้ับ
สะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป -มา 

กองช่าง 

4 โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงไฟ
กระพริบและไฟสลบั
ช่องจราจร 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ซ่อมแซมไฟกระพริบสัญญาณเตอืน
ระบบโซลาเซล จ านวน 22 จดุ 
- สัญญาณไฟสลับช่องจราจร จ านวน 
3 จุด และรายการอื่น ๆ ท่ีได้มีการ
ส ารวจพบเพิม่เตมิ 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

จ านวนจุดที่
ปรับปรุง 

เพื่อบ ารุง
ซ่อมแซมให้ใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานเทศกิจ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
  



ห น้ า  | ๙๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     3.1 แนวทางการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
มูลฝอยให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

เพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า
ก าจัดขยะมลูฝอยแก่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนทบุร ี

จ่ายเป็นค่าก าจดัขยะมูล
ฝอยแก่องค์การบรหิาร
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 
๑๒ เดือน 

2,200,000 
(งบเทศบาล) 

2,200,000 
(งบเทศบาล) 

2,200,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนการ
จ่ายค่าก าจัด
ขยะ 

สามารถ
ด าเนินการ
เบิกจ่าย 
ค่าก าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่าง
ครบถ้วน 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการก าจัดขยะมูล
ฝอยแบบมสี่วนร่วม 

เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการทิ้งขยะมลู
ฝอยของประชาชน 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
คัดแยกขยะจากต้นทาง
(ครัวเรือน)ก่อนน าไปทิ้ง 
เพื่อน าขยะที่มีประโยชน์
น ากลับมาใช้ใหม ่

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจและฝึกปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะ
และการก าจัดขยะแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนใน
เขตเทศบาล จ านวน  
200  คน 

800,000 
(งบเทศบาล) 

800,000 
(งบเทศบาล) 

800,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถคัดแยก
ขยะในชุมชน
ของตนเอง และ
ตระหนักในการ
บริหารขดัการ
ขยะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



ห น้ า  | ๙๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     3.1 แนวทางการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัก
การขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนผู้เข้า 
รับการ
อบรม 

บุคลกรมคีวามรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาดในชุมชน 
(BCDชุมชน) 

เพื่อให้เป็นการปลูก
จิตส านึกให้ประชาชน
รักษาความสะอาด
ภายในชุมชนของ
ตนเอง 

พัฒนาความสะอาดใน
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๐ 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

ร้อยละของ
ชุมชนที่
ได้รับการ
พัฒนาความ
สะอาด 

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     3.1 แนวทางการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อที่ดิน
เพื่อการก่อสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองบางกรวย 

เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จ านวนที่ดินขนาดไม่น้อย
กว่า ๕ ไร ่

- 50,000,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวนเนื้อ
ที่ท่ีดิน 

เทศบาลเมืองบางกรวยมี
ที่ดินส าหรับก่อสร้าง
ศูนย์อเนกประสงค์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้าง พัฒนา และบรหิารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2 แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการคืนคลองสวยสู่
ชุมชน 

เพื่อปรับปรุงสภาพน้ าใน
คูคลองในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวยให้มี
คุณภาพด ี

๑.จัดซื้อจลุินทรยี์
ชีวภาพส าหรับการฉีด
พ่นในคูคลองไม่น้อยกว่า 
๑๕ คลอง 
๒.จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
สื่อ 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
คลอง 
ที่ฉีดพ่นจุลิน 
ทรีย ์
 

คูคลองในเขต
เทศบาลมคีวาม 
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบ 
ร้อยคุณภาพน้ า
ในคลองมี 
เกณฑ์ที่ดีขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้าง พัฒนา และบรหิารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2 แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพ
น้ าในคลอง 

เพื่อก่อสร้างระบบฟ้ืนฟู
ในพื้นที่คลองในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
จ านวน 3 แห่ง 

1. ระบบฟื้นฟูคณุภาพน้ าใน
คลองของหมู่บ้านทวีโรจน์ 
สามารถรองรับน้ าเสียไดไ้ม่
น้อยกว่า 200 m3/d 
2. ระบบฟ้ืนฟูคณุภาพน้ าใน
คลองของหมู่บ้านบรรจง
นิเวศน์ สามารถรองรับน้ าเสีย
ได้ไม่น้อยกว่า 200 m3/d 
3. ระบบฟื้นฟูคณุภาพน้ าใน
คลองสวยน้ าใสต้นแบบ 
บริเวณหมู่บ้านสมชายพัฒนา
คอนโด สามารถรองรับน้ าเสยี
ได้ไม่น้อยกว่า 550 m3/d 

- 16,000,000 
งบเทศบาล 

- จ านวน
ระบบฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ า
ในคลองที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

น้ าคลองของ
หมู่บ้านทวีโรจน์ 
หมู่บ้านรุ่งโรจน์ 
และคลองสวย
น้ าใสต้นแบบ ที่
ไหลผ่านระบบ
ฟื้นฟูมีคุณภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๙๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจดัการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการ เหตุร าคาญและมลพิษอื่น ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเหตุร าคาญ 

พัฒนาศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน 
และเหตุร าคาญตา่ง ๆ 
 

กิจกรรมอบรม ให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจดัการเหตุ
ร าคาญจ านวน ๔๐ คน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
เจ้าหน้าท่ีผู้
เข้ารับการ
อบรม 

สามารถจัดการเหตุ
ร าคาญข้อร้องเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิผลมากขึ้น 
สามารถให้ค าแนะน า
เบื้องต้น  
ด้านข้อกฏหมาย ข้อ
ร้องเรียน 
ที่ถูกต้อง เหมาะสม  
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
  



ห น้ า  | ๙๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจดัการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.4 แนวทางการบริหารจัดการ สิง่แวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการนิทรรศการวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
เห็นถึงความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

จัดนิทรรศการให้
ความรู้วันสิ่งแวดล้อม
โลก 5 มิถุนายน 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนกระหนัก
ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมช่วยกัน
แก้ไขและอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการอบรมอาสา
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมประชาชน
จ านวน  100  คน 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น น่า
อยู่ น่าอาศัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล 

50,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 
- ร้อยละ
ของ
สิ่งแวดล้อม
ที่ดีขึ้น 

สภาพแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวยดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



ห น้ า  | ๙๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 กิจกรรมสมทบ
งบประมาณหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 

เพื่อสมทบเงินเข้าสู่
กองทุนฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามสดัส่วนท่ี สปสช.
ก าหนด เพื่อเป็นกลไก
สนับสนุนการด าเนินงาน
สาธารณสุขชุมชนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างสุขภาวะของ
ประชาชนและชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของ อปท.
และเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข 

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีตามสัดส่วนท่ี 
สปสช ก าหนด ในแตล่ะ
ปี 
(อปท.ขนาดใหญ่ สมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  65  
ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) 

1,200,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาล) 

 

ร้อยละของ
เงินสมทบ 

มีการจัดบริการ
สาธารณสุขจาก
หน่วยบริการ 
สถานบริการ 
ทางเลือกอื่น 
หรือภาค
ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลฯ
ทั้งการป้องกัน 
ควบคุม รักษา
และฟื้นฟูด้าน
สุขภาพระดับ
ปฐมภูมิที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



ห น้ า  | ๙๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูดา้นสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้
ทักษะด้านสุขภาพแก่ .
ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
เพื่อเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน
ความรู้และนวัตกรรมใน
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานให้กับ 
ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคครีะหว่างผู้ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพ 

ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ชุมชมท้ัง 49 ชุมชน 
จ านวน  300 คน 

700,000 
(งบเทศบาล) 

700,000 
(งบเทศบาล) 

700,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ชุมชนที่
ได้รับการ
พัฒนางาน
ด้าน
สาธารณสุข
มูลฐาน 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพ
ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย   
สามารถสรา้งขวัญ
ก าลังใจแก่ ผู้ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพ
เชื่อมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน
และแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นต่อกัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



ห น้ า  | ๑๐๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูดา้นสาธารสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การปลุกจติส านึกตระหนัก
ถึงความส าคัญ ความรุนแรง
ของโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึง
อันตรายผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้าง
ยิ่งข้ึน สามารถน าความรูไ้ป
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ชุมชนต่อไป 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชน เยาวชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวยจ านวน  
250 คน จักกิจกรรม
รณรงค์ วันเอดสโ์ลก 
(วันท่ี 1 ธันวาคม) 

90,000 
(งบเทศบาล) 

90,000 
(งบเทศบาล) 

90,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์มากขึ้น
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะแก่ผู้อื่น
ได้กลุม่เป้าหมาย
สามารถป้องกันตนลด
ความเสีย่งอันเกิดจาก
โรคเอดส์และโรคตดิ
ทางเพศสัมพันธ์ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอย 

เพื่อเสรมิสร้างให้ความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
สุขาภิบาลอาหารแกผู่้
สัมผสัอาหาร 
เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ผู้สัมผัสอาหาร
เจ้าของกิจการ จ านวน  
120 คน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนของ
ผู้สัมผสั
อาหารเข้า
รับการ
อบรม 

ร้านอาหารในเขต
เทศบาลฯเพื่อปฏิบัติ
ได้ตามเกณฑ์
สุขาภิบาล 
ผู้บริโภคได้บรโิภค
อาหารสะอาด
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการตรวจรา้นอาหาร
มาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (Clean 
food good teste) 

เพื่อสร้างคณุภาพและ
มาตรฐานของร้านอาหาร 

ตรวจประเมิน
ร้านอาหารและแผงลอย
ตามหลักเกณฑ์
สุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนร้าน
ที่ได้รับการ
ตรวจ
ประเมิน 

ร้านอาหารในเขต
เทศบาลฝ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหาร 
สะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean food good 
teste) 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการชุมชนปลอด
พิษสุนัขบ้า 

1.เพื่อป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล 
2.เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ถึง
ความเสีย่งและอันตรายของ
โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน 
3.เพื่อให้สุนัขและแมวตาม
วัด โรงเรยีน ชุมชนได้รับ
การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง 

รณรงค์ให้ความรูด้้าน
การป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าแก่ประชาชน 
จัดหน่วยบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน  20 
ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

- เทศบาลเป็น
พื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
เป้าหมายของ
องค์การอนามัย
โลก 
- สัตว์ควบคุม
ตาม พรบ. พิษ
สุนัขบ้าได้รับ
การฉีดวัคซีน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการควบคมุ
ประชากรสุนัขและ
แมว 

- เพื่อควบคุมประชากรสัตว์
ในสถานท่ีประชุมเช่น วัด 
โรงเรียน 
- เพื่อควบคุมประชากรที่
เป็นพาหะของโรคติดต่อเช่น
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดหน่วยบริการสตัว์
แพทย์เคลื่อนที่ จ านวน  
2  ครั้ง 
จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงสตัว์  
จ านวน  2  ครั้ง 

70,000 
(งบเทศบาล) 

70,000 
(งบเทศบาล) 

70,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

ลดการควบคุม
จ านวน
ประชากรสัตว์
ตามแหล่งชุมชน
หรือสาธารณะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 กิจกรรมอดุหนุน
งบประมาณส าหรับการ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
การดูแลและบริการ
สุขภาพเบื้องต้น 
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรงมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองและมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ 

จัดสรรงบประมาณ
ให้กับชุมขนในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 49 
ชุมชน ชุมชนละ 
7,500 บาท 

367,500 
(งบเทศบาล) 

367,500 
(งบเทศบาล) 

367,500 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ชุมชนที่
ได้รับการ
จัดสรร 

ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
ประชาชนมีทักษะ
ในการดูแลตนเองมี
ส่วนร่วมในการจัด
ปัจจัยแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้าง
หลักประกันสุข
สุขภาพกับ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.1 แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 

- เพื่อด าเนินการควบคมุ 
ป้องกันโรคติดต่อได้ทัน
เหตุการณ ์
- เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 
สร้างความตระหนักถึง
อันตรายของโรคติดต่อต่างๆ 
และการป้องกันท่ีถูกต้อง 
- สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
แกนน าเครือข่ายแบบเชิงรุก 

- จัดกิจกรรมเพื่อการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในชุมชนเขต
เทศบาล จ านวน  49 
ชุมชน 
- จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับเรื่อง
โรคตดิต่อ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ชุมชนที่ได้
ด าเนินการ
ด้านการปิ้ง
กันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกัน
ไข้เลือดออกที่
ถูกต้อง 
- ประชาชนตื่นตัว
ต่ออันตรายของ
โรคไขเ้ลือดออก
สามารถลดอันตรา
การป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



ห น้ า  | ๑๐๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์  เดก็  สตรี  ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย
ยังชีพรายเดือนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นขอรับเบี้ยยังชีพและ
มีคุณสมบัตติามระเบยีบฯจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕๐,๑๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
 
 
 
 

๕๐,๑๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
 
 
 
 

๕๐,๑๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
 
 
 
 

จ านวนร้อย
ละของ
ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการไดร้ับเบีย้
ยังชีพรายเดือนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

คนพิการที่ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพและ
มีคุณสมบัตติามระเบยีบฯจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕,๐๒๐,๘๐๐ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
 
 
 
 

๕,๐๒๐,๘๐๐ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
 
 
 
 

๕,๐๒๐,๘๐๐ 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
 
 
 
 

จ านวนร้อย
ละของคน
พิการที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

คนพิการไดร้ับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



ห น้ า  | ๑๐๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์  เดก็  สตรี  ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๓ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพรายเดือนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินส่ง
เคราะห์เพื่อการยังชีพ
ของ อปท.  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นขอรับเบี้ย
ยังชีพและมีคุณสมบตัิตาม
ระเบียบฯจะไดร้ับเบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔๘๐,๐๐๐ 
งบเทศบาลและ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

54๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล

และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

 
 

60๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล

และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

 
 

จ านวนร้อย
ละของ
ผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

- เพื่อให้คนพิการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
สวัสดิการและการ
สงเคราะห ์
- เพื่อให้คนพิการได้
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ป ี
 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวน
การจัด
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน 
 

- คนพิการ
สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
ปกติสุข 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



ห น้ า  | ๑๐๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์  เดก็  สตรี  ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕ โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัย 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้
ประสบสาธารณภัย 

ผู้ประสบสาธารณภัยทุก
ครัวเรือนได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวนร้อย
ละ   ของ
ผู้ประสบภยั
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นและ
สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวัน
ได้ตามอัตถภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลคนพิการ 

เพื่อเก็บข้อมูลคน
พิการในพื้นที ่

จัดเก็บข้อมลูคนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ไม่
น้อยกว่า ๔๐๐  ราย 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวน
ข้อมูลคน

พิการ 

จ านวนคนพิการ
ที่จัดเก็บข้อมูล
ได ้

มีการ
จัดเก็บ
ข้อมูลคน
พิการใน
พื้นที่อย่าง
ครอบคลมุ 



ห น้ า  | ๑๐๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์  เดก็  สตรี  ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอาชีพคน
พิการ 

๑. เพื่อสร้างทางเลือก
และโอกาสในการมีงาน
ท าแก่คนพิการ 
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริม
โอกาสในการรวมกลุม่
และการสรา้งเครือข่าย
ของคนพิการ 
๓. เพื่อให้คนพิการมี
อาชีพและงานท าอยู่ใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

จัดฝึกอบรมคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ  จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวนผู้
ร่วมฝึก
อาชีพ 

๑. คนพิการมี
ทางเลือกหรือโอกาส
ในการมีงานท า 
๒. เกิดการรวมกลุ่ม
และการสรา้ง
เครือข่ายคนพิการ 
๓. คนพิการม ี
อาชีพและมีงานท า
อยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์  เดก็  สตรี  ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๘ โครงการจดั
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

๑. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสงัคม
ตระหนักถึงความส าคญัของวันสตรี
สากล 
๒.เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรสตรีที่
เข้มแข็ง มีการรวมพลังที่แสดงถึง
ความพร้อมและการท างานร่วมกนัได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ส่งเสริมใหส้ตรีได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้

จัดกิจกรรมและ
ฝึกอบรมให้ความรู้
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

๑. ทุกภาคส่วนในสังคม
เห็นความส าคัญของวัน
สตร ี
๒. องค์กรสตรีเกดิความ
เข้มแข็งและการท างาน
เกิดความเป็นรูปธรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๙ โครงการกลุ่มสตรี
บ าเพ็ญประโยชน์ 

๑. เพื่อให้สตรีได้พัฒนาตนเองและ
สร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลอื
สังคม 
๒. ส่งเสริมใหส้ตรีได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมบ าเพญ็ 
ประโยชนไ์ม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง/ป ี

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

๑. สตรีมีการพัฒนาตนเอง
และมีการมสี่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม 
๒. สตรีได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์  เดก็  สตรี  ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
พัฒนาเมืองบางกรวย 

๑.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่
คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนา
เมืองบางกรวย 
๒.เพื่อพัฒนาให้กลุ่มสตรี
มีศักยภาพในการ
ด าเนินงานและการ
บริหารจดัการทีด่ีเชิง
บูรณาการ 
 

- จัดประชุมคณะกรรมการ
หรือสมาชิกกลุ่มสตรฯีไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง/ป ี
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่กลุ่มสตรไีม่น้อยกว่า ๑
ครั้ง/ป ี
-จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้คณะกรรมการและ
เครือข่ายกลุ่มสตรฯี ไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง/ป ี
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการจัด
ประชุม - จ านวน
การจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ให้แก่กลุ่มสตรฯี 
- จ านวนการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้
คณะกรรมการ
และเครือข่ายกลุม่
สตรฯี 
 

กลุ่มสตรฯี
สามารถบริหาร
จัดการองค์กร
ของตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประโยชน์แก่
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.2 แนวทางการส่งเสริม คณุภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ครบบวงจร 

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพการ ใจและจติ
วิญญาณของผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯไดร้วมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลที่เหมาะสมเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจกับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

-จัดกิจกรรมแก่ผูสู้งอายุ
ในเขตจ านวน 300 คน 
-กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ 2 
ครั้ง/ป ี
-จัดกิจกรรมอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเป็น
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
จ านวน 1 ครั้ง 

700,000 
(งบเทศบาล) 

700,000 
(งบเทศบาล) 

700,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
รวมกิจกรรม 
-จ านวนครั้ง
ที่ออกเยี่ยม
บ้าน 
-จ านวนการ
ฝึกอบรม 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริม กาย ใจ 
และจิตวญิญาณ 
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันเกิดการ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
ผู้สูงอายุมีขวญั
และก าลังใจ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 โครงการฝึกอาชีพแก่
เด็กด้อยโอกาส 

เพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึก
อาชีพและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดฝึกอาชีพระยะสั้นให้
เด็กด้อยโอกาสประมาณ  
30  คน 

100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

จ านวนเด็ก
ด้วยโอกาสที่
เข้ารับการ
ฝึกอาชีพ 

สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เลี้ยงครอบครัวได ้

กองการศึกษา 
(งานการศึกษา
นอกระบบและ

ครูอาสา) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.2 แนวทางการส่งเสริม คณุภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม)  

เพื่อส่งเสริมวาวะ
โภชนาการของเด็กให้
สมบูรณ ์

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล
และเด็กเล็ก  จ านวน  7  
ศูนย์ ร.ร.สังกัด สพฐ.ภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
จ านวน   4  โรงเรียน 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

2,500,000 
(งบอุดหนุน) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

2,500,000 
(งบอุดหนุน) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

2,500,000 
(งบอุดหนุน) 

จ านวน
โรงเรียน
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้รับ
การอุดหนุน
อาหารเสริม
(นม) 

เด็กไม่ขาดภาวะ
ทุพโภชนาการ
และสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการของเด็กให้
สมบูรณ ์

จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1-ป.6 ส าหรบัโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย  
จ านวน  3  โรงเรยีน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

3,250,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

3,250,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

3,250,000 
(งบอุดหนุน) 

จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวัน 

เด็กไม่ขาดภาวะ
ทุพโภชนาการ
และสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๑๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.2 แนวทางการส่งเสริม คณุภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
-เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
-ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

 

เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการของเด็กให้
สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
เพื่อให้เด็กนักเรยีน ศพด.
มีสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียน 

เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ศพด.ในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย จ านวน  7  
ศูนย์ 
 
 
เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)เด็กนักเรียน 
ศพด.ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 
จ านวน  7  ศูนย์ 

1,680,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 

508,300 
(งบอุดหนุน) 

1,680,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 

508,300 
(งบอุดหนุน) 

1,680,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 

508,300 
(งบอุดหนุน) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน 
 
จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอน 

เด็กไม่ขาดภาวะ
ทุพโภชนาการ
และสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
มีสื่อการเรียน
การสอนและ
วัสดุการศึกษา
ในการเรียนรู้มี
ปริมาณเพียงพอ
และมีคณุภาพ 

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๑๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.2 แนวทางการส่งเสริม คณุภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่น
ในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษตัริย์และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมส าหรับ
เด็กในเขตเทศบาลได้
มีพัฒนาการในด้าน
ต่าง ๆ ประมาณ  
500 คน จ านวน    
1  วัน 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กท่ีเห็นคณุค่า
และ
คุณประโยชน์
ของตนเองซึ่ง
เป็นแรงจูงใจให้
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ 
ครอบครัวและ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๑๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์  ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนอาชีพและพัฒนารายได้ประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพชุมชน 

- เพื่อให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพท่ีตนสนใจ 
- เพื่อเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาส
ให้กับประชาชน 

- ฝึกอบรมอาชีพไม่น้อยกว่า ๖ 
หลักสตูร/ป ี
- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/หลักสูตร 
- จัดกิจกรรมแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ป ี
 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวน
หลักสตูรที่
ท าการ
ฝึกอบรม 
- จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
- จ านวน
การจัด
กิจกรรม 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
ได ้
- ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



ห น้ า  | ๑๑๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๔  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

- เพื่อให้ชุมชนได้
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 
- เพื่อให้คนใน
ครอบครัวเกดิ
ทัศนคติที่ดี ในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง 
- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่นอ้ย
กว่า ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน 
- จ านวนการจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 

คนในครอบครัว
มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมใน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

 
  



ห น้ า  | ๑๑๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๔  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมให้
ผู้น าชุมชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง/ป ี
-จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ชุมชน/ป ี

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
- จ านวนการ
จัดตั้งชุมชน
เข้มแข็งตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ผู้น าชุมชนน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
พัฒนาชุมชน
ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-มีชุมชน
ตัวอย่างไดร้ับ
การพัฒนา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนกีฬานันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนได้เห็น
คุณค่าของการเล่นกีฬา 
รักการออกก าลังกายโดย
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬา 
จ านวน  1  ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ  50  คน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนครั้ง
ที่จัดการ
แข่งขันกีฬา 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนรู้ถึง
คุณค่าของการ
ออกก าลังกาย 
รู้สึกสามัคคีใน
หมู่คณะอีกทั้งให้
เด็ก/เยาวชน
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนกีฬานันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการกีฬามวลชน
เฉลิมพระเกียรตฯิ
(ร่วม) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน/ชุมชนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อ
ส่งเสริมความสามคัคี
ระหว่างท้องถิ่นและ
ชุมชนในเขตเทศบาล
และจังหวัดนนทบุร ี

จัดแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์และความ
สามัคครีะหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน
ภายในเขตเทศบาล และ
จังหวัดนนทบุรี  จ านวน  1  
ครั้ง/ปี มผีู้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาไม่น้อยกว่า  100  คน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงมี
ความสามัคคี
ระหว่างท้องถิ่นกับ
ชุมชนในเขต
เทศบาลและ
จังหวัดนนทบุร ี

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และเชื่อม
ความสามัคคีกับ
หน่วยงานอ่ืน 

ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
อื่น มีผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 
50 คน 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน
กีฬาและเกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานอื่น 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนกีฬานันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาค
ฤดูร้อน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรงใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด สร้าง
ความสัมพันธ์ในกลุม่เด็ก 

ฝึกทักษะกีฬาชนิด 
ต่าง ๆให้เด็กและ
เยาวชนจ านวนไม่น้อย
กว่า  60  คน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม
การอบรม 

ผู้เข้ารบการอบรมมี
ทักษะกีฬาต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องและน า
ทักษะกีฬาไปพัฒนา
สุขภาพเป็นเลิศ 

กอง
การศึกษา

(งาน
การศึกษา
นอกระบบ

และครู
อาสา) 

5 โครงการกีฬาสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนนทบรุ ี

เพื่อเช่ือมความสามัคคี
ระหว่างเทศบาลต่าง ๆ 
ภายในจังหวัดนนทบุร ี

ร่วมแข่งขันกีฬากับ
เทศบาลตา่ง ๆ 
ภายในจังหวัดนนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่
น้อยกว่า  50  คน 

80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬา 

คณะผู้บริหารมสี่วน
ร่วมในการแข่งขัน
กีฬาร่วมกับพนักงาน
และมีการสร้างความ
สามัคครีะหว่าง
เทศบาลภายใน
จังหวัดนนทบุร ี

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.6 แนวทางการส่งเสริมสนับสนนุการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพและมีคณุธรรม
ควบคู่กับการจัดการศึกษา 
พร้อมท้ังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และความสมารถและทักษะ
ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กจ านวน  19  
คน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนครูที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา 
ศพด.ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวยตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอบรมและ
พัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก/คณะผู้บรหิาร/
คณะกรรมการในการบริหาร
จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพและมี
คุณธรรมพร้อมท้ังเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานครูผูดู้แลเด็กเล็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/คณะ
ผู้บริหาร/
คณะกรรมการในการ
บริหารจดัการศึกษา
และผูเ้กี่ยวข้อง
ประมาณ 50  คน 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนของ
ผู้เข้าอบรม 

เพิ่มประสิทธิภาพให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก/คณะ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการใน
การบริหารจัดการการศึกษา
และผูเ้กี่ยวข้องใหสู้งขึ้นและ
มีทักษะที่ดี สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนให้
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๒๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการอุดหนุนเงินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

เพื่อให้ความช่วยเหลือกับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลที่
เทศบาลใช้เป็นที่จัดการ
เรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  3  ศูนย์  
เพื่อให้การจัดการเรยีน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนเงินให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล  
จ านวน  3  โรงเรยีน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
อุดหนุน 

เพื่อให้เด็กมี
สถานท่ีใช้ในการ
จัดการเรียน/
การสอน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดัอบรม
ผู้ปกครองเด็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
และมสี่วนในการแกไ้ข
ปัญหาตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา 

จัดอบรมผู้ปกครองเด็ก
เล็กและผู้ที่เกีย่วข้อง  
เป็นเวลา 1 วัน  จ านวน  
1  ครั้ง/ป ี

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนการ
จัดอบรม 

เทศบาลสามรถ
จัดการศึกษาได้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

 



ห น้ า  | ๑๒๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นองห้องเรยีน 

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของ
นักเรียนให้กว้างยิ่งข้ึน 

ศึกษานอกห้องเรียน  
จ านวน  1 ครั้ง/ป ี

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนการ
จัดอบรม 

เด็กนักเรยีน
ได้รับ
ประสบการณ์
จากการได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการคณุธรรมน าชีวิต
พอเพียงตามพระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม น า
ชีวิต ไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขมีเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐานราก 

จัดอบรมเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย ปริมาณ  
100  คน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

กอง
การศึกษา 

 



ห น้ า  | ๑๒๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลต าบลวัด
ชลอ 

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือโรงเรียน
อนุบาล บริเวณต าบลวัด
ชลอจ านวน  1  หลัง 
เป็นอาคารอเนกประสงค์ 

ก่อสร้างเป็นอาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 
จ านวน  1  หลัง 

50,000,000 
(งบประมาณ) 

- - จ านวน
อาคาร
อเนกประสงค์
ที่ได้
มาตรฐาน 

เทศบาลฯ มี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล
ที่ถาวรให้กับ
นักเรียนในเขต
เทศบาลฯทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดัซื้อทีดินเพื่อ
การก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบริเวณต าบลบาง
กรวย 

เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล บรเิวณ
ต าบลบางกรวย 

จัดซื้อท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บางกรวยพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า  3  ไร ่

- 50,000,000 
(งบประมาณ) 

- จ านวนที่ดินท่ี
จัดซื้อ 

เทศบาลฯมีที่ดิน
ส าหรับสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล 

กอง
การศึกษา 

 



ห น้ า  | ๑๒๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๗  แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน  แก้ไข  เฝ้าระวังปญัหายาเสพตดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เพื่อให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด 
- เพื่อบูรณาการ
ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
และชุมชนในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

- จัดค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพ
ติดไม่น้อยกว่า ๑ ค่าย/ป ี
- ประชุมคณะท างาน
ร่วมกับศป.ปส.อ.บางกรวยและ
ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 
- จัดกิจกรรม To BE Number 
One ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ป ี
- จัดกิจกรรมชุมชนขาวสะอาด
ปลอดยาเสพตดิไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ป ี

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการจัด
ค่ายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด 
- จ านวนการ
ประชุม 
- จ านวนการจัด
กิจกรรม To be 
number one 
- จ านวนกิจกรรม 
 

ผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดจะคงท่ี
และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  



ห น้ า  | ๑๒๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัด  ที่  1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสขุ 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ๔.๗  แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน  แก้ไข  เฝ้าระวังปญัหายาเสพตดิ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕60  (อุดหนุน
อ าเภอบางกรวยตาม
หนังสือศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อ าเภอบาง
กรวย ) 

เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
งบประมาณใน
การด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

สนับสนุนอ าเภอบางกรวยเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

๓25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ศูนย์มีงบประมาณ
ในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ยาเสพตดิได้รับ
การป้องกันและ
แก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  



ห น้ า  | ๑๒๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ 
ส านักปลดัเทศบาล 

- เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการปฏิบตัิงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
- เพื่อส ารองไฟฟ้ารองรับ
การท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มีแระ
สิทธิภาพการท างานได้ดี
ขึ้น 
- เพื่อรองรับการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพการท างาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
3 เครื่อง 
 
 
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติงานส าหรับ
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้คฯ 
จ านวน 3 ชุด 

48,000 
งบเทศบาล 

 
 

9,600 
งบเทศบาล 

 
 
 

11,400 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

- ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 



ห น้ า  | ๑๒๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อใช้รองรับการ
ท างานของคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น 

4. ชุดโปรแกรมจดัการ
ส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 3 ชุด 
5. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ขาวด า จ านวน 
1 เครื่อง 
6. เครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน ขนาดไม่
ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 

33,000 
งบเทศบาล 

 
 

9,600 
งบเทศบาล 

 
 

46,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

จ านวน
โปรแกรม
ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

- เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างาน
ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
- ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มีเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพ
การท างานท่ีดี ช่วย
ประหยดัพลังงาน 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  



ห น้ า  | ๑๓๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อทดแทน
เครื่องปรับอากาศท่ีมี
สภาพอายุการใช้งานมา
นาน เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ 
 
- เพื่อปรับสภาพอากาศ
ในห้องท างานให้มีความ
สะอาด มสีภาพอากาศที่
ดีเหมาะสมกับสภาวะ
สุขภาพท่ีดีของร่างกาย
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผูม้าติ
ต่อราชการ 

7. เครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาดไม่
ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
จ านวน 8 เครื่อง 
 
8. เครื่องฟอกอากาศ 
ส าหรับพ้ืนท่ีขนาดไม่
น้อยกว่า 20 ตาราง
เมตร จ านวน 1 เครื่อง 

352,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

12,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

- มี
เครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพ
การท างานท่ีดี 
ช่วยประหยัด
พลังงาน 
- สถานท่ีท างานมี
อากาศที่ดี 
สะอาด ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาตดิต่อ
ราชการมสีุขภาพ
ที่ด ี

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  



ห น้ า  | ๑๓๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อปรับสภาพอากาศใน
ห้องท างานให้มีความสะอาด 
มีสภาพอากาศทีด่ีเหมาะสม
กับสภาวะสุขภาพท่ีดีของ
ร่างกายทั้งผู้ปฏิบตัิงานและผู้
มาติต่อราชการ 
- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะดวกต่อการ
ค้นหา 
- เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ราชการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

9. เครื่องฟอกอากาศ ส าหรับพื้นที่
ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร 
จ านวน 2 เครื่อง 
 
 
 
10. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 
1 ตู ้
 
11. เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้
ละ 30 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง 

50,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

6,500 
งบเทศบาล 

 
 

30,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

- สถานท่ีท างาน
มีอากาศท่ีดี 
สะอาด ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาตดิต่อ
ราชการมี
สุขภาพท่ีด ี
การ
ติดต่อสื่อสารมี
ความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ บริเวณ
หน้าอาคารส านักงาน
เทศบาล 

12. ไมโครโฟนลอย
ชนิดมือถือคู่  
ประกอบด้วย 
(1) เครื่องรับสัญญาณ
ไมโครโฟน 
(2) ไมโครโฟนแบบมือ
ถือ แบบไมค์คู ่
จ านวน  1  ชุด 
13. เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอล(ขาว-ด า) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อ
นาที เป็นระบบมลัติ
ฟังช่ัน จ านวน 1 เครื่อง 

19,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

210,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 

การจัดกิจกรรมต่าง 
ๆเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
มีเครื่องถ่ายเอกสาร
ส าหรับใช้ถ่ายส าเนา
เอกสารต่างๆของ
ทางราชการ ท าให้
การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - ใช้ส าหรับเคลื่อนยา้ย
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัว ความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
- เพื่อใช้ส าหรับใส่ของใส่
เอกสาร หนังสือระเบยีบ
กฎหมายต่าง ๆ 

14. รถเข็นเหล็ก 
อเนกประสงค์ 4 ล้อ 
 
 
 
 
 
15. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด
กว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ยาวประมาณ 2.10 เมตร 
จ านวน  1  ตู้ 
 
16 ตูล้็อกเกอรเ์หล็กบาน
เปิดทึบ 9 ช่อง จ านวน 1 ตู ้

1,400 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

12,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 

- สามารถ
เคลื่อนย้าย
สิ่งของได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้
การปฏิบัติงาน
ได้รวดเร็ว
คล่องตัว 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 

งานทะเบียน
ฯ ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  17. เครื่องฟอกอากาศ 
ส าหรับพ้ืนท่ีห้องไม่น้อย
กว่า 13 ตารางเมตร 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 
18.จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร
บานเลื่อน ช้ันบนเป็น
กระจก จ านวน 2 ชุด 

18,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

40,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
 

“ 

- สถานท่ีท างาน
มีอากาศท่ีดี 
สะอาด ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาตดิต่อ
ราชการมี
สุขภาพท่ีด ี

งาน กจ. 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

งานเทศกิจ 
ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่   
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ กองช่าง 

เพื่อเป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานประตู
ขนาดไม่น้อยกว่า 
91x45x183 ซม. 
จ านวน 2 ตู ้
 
2.คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
3.ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค จ านวน 1 ชุด 

11,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

21,000 
งบเทศบาล 

 
 

3,800 
งบเทศบาล 

5,500 
งบเทศบาล 

จ านวน 1 ตู ้
 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
งบเทศบาล 

จ านวน 1 ตู ้
 
 
 
- 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ ์
ตาม
มาตรฐาน 
 
 

" 
 
 
 
" 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

" 
 
 
 
" 

ฝ่ายควบคมุ
อาคารและ 

ผังเมือง 
กองช่าง 

 
 
" 
 
 
 
" 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  4.ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิ 
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด 
5.กล้องถ่ายภาพน่ิง
ระบบดิจติอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล จ านวน 1 
เครื่อง 
6. เก้าอ้ีหุ้มหนังพีวีซี 
ล้อเลื่อนอิสระ พร้อมที่
พักแขน รับน้ าหนักได้
มากกว่า 100 กิโลกรัม
จ านวน 1 ตัว 

11,000 
งบเทศบาล 

 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 
 

" 
 
 
 
 
" 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

" 
 
 
 
 
" 

 
 

ฝ่ายควบคมุ
อาคารและ

ผังเมือง 
กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๑๓๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  7. น่ังร้านเหล็ก  
-ฝาครอบ ขนาด 1829 x 
1050 HF1810 จ านวน 
15 ตัว 
-ขาตั้ง1219 x 1700 
VH 1217 จ านวน 30 
ตัว 
-กากบาด  
1829 x1219x2198 
CB1812 จ านวน 30 ตัว 
-ข้อต่อ 35 X 225 JP 
42 จ านวน 40 ตัว  

30,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 

 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

กองช่าง  
 
 

 
  



ห น้ า  | ๑๓๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  - เกลียวปรับ ยาว 400 
มม. JB 400  
จ านวน 40 ตัว 
-แคมป์ ข้อเสือ รัดท่อ Ø 
42.7 ถึง Ø 48.6 มม. 
จ านวน 20 ตัว 
 
8. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 
ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 41 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
จ านวน 6 ตู ้
 

 
 
 
 
 
 
 

39,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 
 
 
 

  

 



ห น้ า  | ๑๓๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  9. เครื่องท าน้ าเย็น แบบท่อ
ประปา จ านวน ก๊อก 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
10. รถยนต์กระบะ แบบดับเบิล้
แคบ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ   ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี
แต่ไมเ่กิน 2,500 ซีซี เกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน 

15,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

860,000 
งบเทศบาล 

 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 
 
 

" 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

กองช่าง  
 
 

  



ห น้ า  | ๑๔๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  11. โต๊ะท างานชนิดเหล็ก 
7 ลิ้นชัก พร้อมกระจก  
ขนาด 5 ฟุต จ านวน  ๒  
ตัว 
 
12. เครื่องวัดระยะทาง
ด้วยแสงเลเซอร์แบบมือ
ถือสามารถวัดไกลไดไ้มต่่ า
กว่า 300 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

88,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 
 
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 

  



ห น้ า  | ๑๔๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
- 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  13. เครื่องตบดิน 
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
- น้ าหนักของเครื่องตบ
ดินไมต่่ ากว่า 80 
กิโลกรมั 
- แรงอัดไม่น้อยกว่า 5 
ตัน 
- ความเร็วในการตบไม่
น้อยกว่า 5,000 ครั้ง
ต่อนาที จ านวน ๑ 
เครื่อง 

21,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
มาตรฐาน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

 
  



ห น้ า  | ๑๔๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจดัหา
เครื่องมือครภุัณฑ์ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ
และครภุณัฑ์ของกอง
สาธารณสุข 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุข 

1.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบ
กระบะเทท้าย ขนาด 6ตัน 6
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000ซีซ ี
-ขนาดบรรจไุม่น้อยกว่า 4 
ลูกบาศก์หลา 
-น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกไม่ต่ ากว่า  12,000 
กิโลกรมั พร้อมกระบะและ
เครื่องปรับอากาศ 
 

1,980,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะอาด รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ห น้ า  | ๑๔๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ- -.ส าหรับจดัเก็บตัวอย่าง
อาหารและวัตถุดิบ 
ส าหรับการตรวจตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 
-เพื่อทดแทน
เครื่องปรับอากาศท่ีมี
สภาพเก่า ท่ีมีอายุการใช้
งานมานาน และลดการ
ใช้พลังงาน 
 

2. ตู้เย็นขนาด 16 
คิวบิกฟุต 
 
 
3. เครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ า
กว่า 18,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้งจ านวน  1 
เครื่อง 

19,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

28,000 
(งบเทศบาล) 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ได้รับ
ครุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพและ
ตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

ตัวอย่างอาหาร
และวัตถุดบิ
ได้รับการเก็บ
รักษาอย่าง
ถูกต้องเพื่อให้
การตรวจเกณฑ์
มาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติ
อร่อยถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
หารปฏิบตัิงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

กอง
สาธารณสุข 



ห น้ า  | ๑๔๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ- -เพื่อทดแทน
เครื่องปรับอากาศท่ีมี
สภาพเก่า มีอายุการใช้
งานมานาน และลดการ
ใช้พลังงาน 
 
 
 
 
-ส าหรับถ่ายเอกสารต่าง 
ๆ ของทางราชการ 
 

4. เครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมต่่ ากว่า 
24,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง จ านวน  2 
เครื่อง 
 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร 
ขาว-ด า ความเร็วไม่
น้อยกว่า 40 แผ่น/
นาที  จ านวน 1 
เครื่อง 

66,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

180,000 
(งบเทศบาล) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 



ห น้ า  | ๑๔๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ- -เพื่อใช้ในการท าลาย
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

6. เครื่องท าลายเอกสาร
สามารถท าลายเอกสาร
ได้ครั้งละ20แผ่น ขนาด
กระดาษที่ย่อยไม่กว้าง
กว่า 4 มิลลิเมตร
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
7. เครื่องโทรศัพท์
ส านักงานแบบมีสาย 
จ านวน  5  เครื่อง 

32,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 
 
 
 
ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
ปริมาณของ
กระดาษทีไ่ม่
ต้องการลดลงและ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เผาท าลาย 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

  



ห น้ า  | ๑๔๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ- เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกในเชิงรุกเพื่อ
ทดแทนคันเดิมที่
เสื่อมสภาพ 
 
 
 

8. รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด  1 ตัน มีปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
(cab) 4 ประตู เป็น
กระบะส าเร็จรูปมี
เครื่องปรับอากาศ ฟิลม์
กรองแสงและพ่นกัน
สนิม จ านวน 1 คัน 

787,000 
(งบเทศบาล) 

- - ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๔๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ- เพื่อใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
นั่งปฏิบัติงานและ
ทดแทนตัวเก่าที่ช ารุด
เสื่อมสภาพ 

9. เก้าอ้ีส านักงาน บุ
ด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยผ้า
อย่างหนา พนักพิงหลัง
ตาข่าย (Mesh)อย่าง
หนาแยกส่วนอิสระจาก
เบาะนั่ง ปรับขึ้นลงด้วย
ระบบไฮโดรลิค หมุนได้
รอบปรับระดับการโยก
เอนและล็อคได้ขาเหล็ก
ชุบโครเมีย่ม ขนาด 
W60xD60xh90-
100 เซนติเมตร 
จ านวน  4  ตัว 

10,000 
(งบเทศบาล) 

- - ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 



ห น้ า  | ๑๔๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ- เพื่อใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
นั่งปฏิบัติงานและ
ทดแทนตัวเก่าที่ช ารุด
เสื่อมสภาพ 
 

10. เกา้อี้ส านักงาน หุ้ม
ด้วยหนังเทียมปรับ
ระดับสูงต่ าได้ มีที่วาง
แขน ผลิตจากพลาสติก
อย่างดียึดตดิกับเบาะที่
นั่ง และเบาะพิง ขา
เก้าอี้ 5 แฉกเป็นลูกล้อ
คู่ รองรับน้ าหนักได้ดี  
จ านวน  3  ตัว 

12,000 
(งบเทศบาล) 

- - ได้ครภุณัฑ์ที่
มีคุณภาพ
และตรงตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
  



ห น้ า  | ๑๔๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 -ต่อ-  11. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คส าหรับงาน
ส านักงานมีจอขนาดไม่
น้อยกว่า 12 น้ิวจ านวน  
1 เครื่อง 
 
12. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการจ านวน  
1 ชุด 
 
13. โปรแกรมจัดการ
ส านักงาน  จ านวน  1  
ชุด 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

3,800 
(งบเทศบาล) 

 
 

11,000 
(งบเทศบาล) 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

กอง
สาธารณสุข 

 



ห น้ า  | ๑๕๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
กองสวัสดิการสังคม 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน พร้อมชุด
โปรแกรมปฏิบตัิการ
และชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานจ านวน ๒ 
เครื่อง 
 
2. รถบรรทุก (ดีเซล) 
ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ 
คัน 

๖๑,๖๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

๗๘๗,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

การจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ได้
จ านวนตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 



ห น้ า  | ๑๕๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
กองวิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อให้มี
เครื่องปรับอากาศ 
ส าหรับบริการผู้มาใช้
บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เทศบาลเมืองบางกรวย 
 
- เพื่อให้มีอุปกรณ์ขยาย
เสียงเคลื่อนที่ส าหรับใช้
งานนอกสถานท่ี   
 
 
- เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ขยาย
เสียงส าหรับการประชุม 
หรือกิจกรรมต่างๆ 

๑. เครื่องปรบัอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู 
จ านวน  2 เครื่อง 
 
2.โทรโข่งแบบคาดเอว
พร้อมไมโครโฟนคาด
ศีรษะพกพา  จ านวน  1 
ชุด 
 
3. ไมโครโฟนไรส้าย  
แบบมือถือ จ านวน 2 ชุด 

88,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

1๑,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

48,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้สถานท่ี มี
ความพร้อมในการ
ต้อนรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ  
อีกทั้งได้รับความ
สะดวกสบายใน
การมาใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ฯ 
 
 
- มีอุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสยีงส าหรับ
ใช้งานนอกสถานท่ี 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๕๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อให้มีอุปกรณ์
ประกอบ เครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่ส าหรับใช้
งานนอกสถานท่ี   
 
- เพื่อให้มีเครื่อง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 
ส าหรับใช้งานในห้อง
ประชุม 
 
 

4. ชุดล าโพงเสียงกลาง
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ 
นิ้ว จ านวน 2 ดอก 
พร้อมขาตั้ง 
 
5. เครื่องมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
4,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง 
6. โตะ๊ท างาน จ านวน 
1 ตัว 
7. เก้าอี้ปฏิบตัิงาน 
จ านวน 1 ตัว 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

65,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

6,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้
 
จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้
 
 

- มีอุปกรณ์
ขยายเสยีง
เพียงพอ ส าหรับ
ใช้งาน 
 
- มีอุปกรณ์
เพียงพอ  
ส าหรับใช้งาน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ๑๕๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  8. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
9. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
จ านวน 1 เครื่อง 
10. ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
 
11. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000 
งบเทศบาล 

 
 

3,800 
งบเทศบาล 

 
 

11,000 
งบเทศบาล 

 
3,200 

งบเทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

  กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ๑๕๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6. โครงการราชการไทย
โปร่งใส ร่วมกันต้าน
คอรัปช่ัน 

- เพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และ
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ   
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างเจ้าหนา้ที่รัฐ
กับประชาชน ในการ
ป้องกันและขจัดการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

บุคลากรภายในหน่วยงาน
และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ประมาณ  
150 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

 
 
 

1.ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
เพิ่มขึ้น 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ แนว
ทางการป้องกันและ
ขจัดการทุจรติ
คอรัปช่ัน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของส านักงานเทศบาลทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคาร 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบส านักงานเทศบาล
ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ให้มีความ
สวยงาม ความสง่างาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบส านักงานเทศบาล
เมืองบางกรวยทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
บางส่วน 

500,000 
งบเทศบาล 

- - ส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ส านักงานเทศบาล
เมืองบางกรวยมี
สภาพภมูิทัศน์ท่ี
สวยงามเหมาะสมกับ
เป็นสถานท่ีราชการที่
สง่างามทั้งภายใน
และภายนอก 

ธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

8. โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
บางกรวย บริเวณด้านหลัง
อาคารส านักงานเทศบาล
หลังเดิม 

เพื่อขยายพื้นท่ีการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ
ประชาชนให้ไดร้ับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 
6 ช้ัน จ านวน 1 หลัง 

40,000,000 
งบเทศบาล 

- - ได้อาคาร
ตามแบบ
แปลนที่
ก าหนด 

พนักงานมีพื้นที่
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องตัว รอบ
รับการขยายตัวของ
บุคลากรได้อย่าง
เพียงพอ 

ธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  



ห น้ า  | ๑๕๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9. โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาล ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า 

300,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
ครุภณัฑ์

หรือ
สิ่งก่อสร้างที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

อาคารส านักงาน
ได้รับการปรับปรุง 
และสามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

10. โครงการปรับปรุงห้องสุขา
ส านักงานเทศบาลเมือง
บางกรวย 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

ปรับปรุงห้องสุขาชาย
และหญิงท้ัง 4 ช้ัน และ
ก่อสร้าง ห้องสุขาคน
พิการ บริเวณช้ัน 1 
จ านวน 1 ห้อง 

2,000,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
ห้องน้ าท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกใน
ส่วนของห้องน้ า 

ธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  



ห น้ า  | ๑๕๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11. โครงการจดัซื้อที่ดิน
ส าหรับก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- เพื่อก่อสร้างงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดซื้อท่ีดินบรเิวณในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ส าหรับก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันฯ เนื้อที่ไม่
น้อยกว่า 2 ไร่ ตาม
ระเบียบราชการ 

- 32,000,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนเนื้อ
ที่ของที่ดิน 

มีสถานท่ี
ก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันฯ 
ส าหรับจอด
รถยนต์ดับเพลิง 
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ และมี
ความสะดวกใน
การออก
ปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12. โครงการจดัซื้อที่ดิน
ส าหรับก่อสร้างสถานี
จอดเรือดับเพลิง 

เพื่อก่อสร้างสถานี
จอดเรือดับเพลิง 

- จัดซื้อท่ีดินภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
ส าหรับก่อสร้างสถานีจอด
เรือดับเพลิง เนื้อที่ไม่น้อย
กว่า 1 ไร่ ตามระเบียบ
ทางราชการ 

- 16,000,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนเนื้อ
ที่ของที่ดิน 

มีสถานท่ีก่อสร้างสถานี
เรือดับเพลิงส าหรับเก็บ
รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ทางน้ า และ
จอดเรือดับเพลิงช่วยให้
เรือมีอายุการใช้งาน
เพิ่มขึ้น 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
  



ห น้ า  | ๑๕๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมี
วิสัยทัศน์ในการ
ท างาน 

จัดฝึกอบรม สัมมนา 
ดูงาน พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
(เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)  , 
ผู้บริหาร , สท , และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1,000,000 
งบเทศบาล 

1,000,000 
งบเทศบาล 

1,000,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

พนักงานเทศบาล 
(เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สท และ
ผู้เกี่ยวข้อง มี
ประสบการณ์และมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมี
วิสัยทัศน์ในการท างาน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
  



ห น้ า  | ๑๖๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
บุคลากรในองค์กร
เทศบาลเมืองบางกรวย 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม 

ฝึกอบรมบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของบุคลากรในองค์กร
เทศบาลเมืองบางกรวย 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหาร สท. และ
ผู้เกี่ยวข้องมีคณุธรรม
และจริยธรรม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  



ห น้ า  | ๑๖๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15. โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ กอง
การศึกษา 

- เพื่อเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกอง
การศึกษา 
- เพื่อใช้ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 
- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1. เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอลขาว – ด า 
และสี ความเร็ว 30 
แผ่น/นาที จ านวน 1 
เครื่อง 
2. เครื่องฟอกอากาศ 
จ านวน 3 เครื่อง 
 
3. โตะ๊ท างานเหล็ก ชนิด 
7 ลิ้นชักพร้อมกระจก 
จ านวน 2 ตัว 
 
4. เก้าอ้ีปฏิบตัิงานแบบมี
ล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัว 

250,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

153,000 
งบเทศบาล 

 
15,000 

งบเทศบาล 
 
 

18,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานประกอบกับ
เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กในด้านการ
พัฒนาการแห่งการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๖๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 
- เพื่อใช้ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบางกรวย 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีวาม
พร้อมทางร่างกายและ
จิตใจ 

5. ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จ านวน 1 ตู ้
 
6. ช้ันเก็บของ จ านวน 
30 ช่อง จ านวน 1 ตู ้
 
7. โทรทัศน์ แอล อี ดี 
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
8 เครื่องเล่น DVD 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 
งบเทศบาล 

 
8,000 

งบเทศบาล 
 

13,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน ประกอบกับ
เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กในด้านการ
พัฒนาการแห่งการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๖๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 
- เพื่อใช้ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบางกรวย 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีวาม
พร้อมทางร่างกายและ
จิตใจ 

9. โตะ๊คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ตัว 
 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) จ านวน 2 
เครื่อง 
 
11. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
จ านวน 2 ชุด 

10,000 
งบเทศบาล 

 
32,000 

งบเทศบาล 
 
 
 
 

7,600 
งบเทศบาล 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน ประกอบกับ
เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กในด้านการ
พัฒนาการแห่งการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๖๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 
- เพื่อใช้ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบางกรวย 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีวาม
พร้อมทางร่างกายและ
จิตใจ 

12. ชุดโปรแกรม
จัดการส านักงานฯ 
จ านวน 2 ชุด 
 
13. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
จ านวน 3 เครื่อง 
 
14. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
5 เครื่อง 

22,000 
งบเทศบาล 

 
 

51,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

16,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนด 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน ประกอบกับ
เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กในด้านการ
พัฒนาการแห่งการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๖๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16. โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ที่เก็บระวาง
แผนที ่

เพื่อให้มีที่ส าหรับ
จัดเก็บรักษาเอกสาร
ทางราชการให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 
ค้นหาได้ง่าย 

ที่เก็บระวางแผนท่ี 
จ านวน 2 ชุด 

20,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวนที่
เก็บระวาง 

เพื่อความสะดวกและ
ง่ายต่อการค้นหา 

งานแผนที่
ภาษีฯ กอง

คลัง 

17. โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องวัด
ระยะทางด้วยเลเซอร ์

เพื่อให้มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานการวดั
ระยะทางเป็นไป
อย่างถูกต้อง และ
แม่นย า 

เครื่องวัดระยะทางด้วย
เลเซอร์ วัดระยะทางได้ 
250 – 300 เมตร มี
ฟังก์ช่ันการวัด
หลากหลาย ค านวณ
ระยะทางพื้นที่และ
ปริมาตรได้ มาตรฐาน
ป้องกันฝุ่นระดับ IP 54
จ านวน 1 ชุด 

20,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
เครื่องวัด
ระยะทาง 

เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานได้ผลการค านวณ
ของระยะทางที่ถูกต้อง 
สามารถ สามารถบรรลุ
การอ่านวัดท่ีถูกต้องมาก
ขึ้นและประหยัดเวลา 

งานแผนที่
ภาษีฯ กอง

คลัง 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี

- เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานท่ีกลางในการ
ปิดประกาศสอบ
ราคา ปิดประกาศ
ประกวดราคา รับ
ซองและเปิดซอง
สอบราคา ประกวด
ราคา และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

อุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง 

40,000 
งบเทศบาล 

- - มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้ แก่
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบาง
ขุนกอง 

1. ประชาชนผูม้าตดิต่อ
ทราบข้อมูลรายละเอียด
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
ชัดเจน 

2. การจดัซื้อจัดจา้ง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้งผู้มายื่นซองสอบ
ราคา 

กองคลัง 
(งานธุรการ) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมลูข่าวสาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดเก็บข้อมลู และการรักษาข้อมลู
ให้มีความทนทานสูงยิ่งข้ึน 
 
 
- เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศขององค์กรและ
ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของ
องค์กร 

1. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง จ านวน 
3 ตัว 
 
2. อุปกรณส์ าหรับ
จัดเก็บข้อมลูแบบ
ภายนอก (External 
Storage)  
จ านวน 1 ตัว 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Notebook ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง 

19,500 
งบเทศบาล 

 
 
 

590,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

21,000 
งบเทศบาล 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้

 
" 
 
 
 
 
" 
 
 
 

ระบบเครือข่าย
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
ข้อมูลของ
เทศบาลมี
คุณภาพ มีความ
ปลอดภัย และมี
ความทนทาน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมลูข่าวสาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อใช้จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้อง
ระบบสารสนเทศ 
 
 
- เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายของเทศบาลให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ทั่วถึง 
 
- เพื่อบริการ wifi ให้แก่
ประชาชนท่ีมารับบริการ 

3. ตู้เอนกประสงค์ 3 บาน
เปิด ขนาดกว้างประมาณ 
120 x ลึกประมาณ 40 x 
สูงประมาณ 85 ซม. 
จ านวน 2 ตู ้
4. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย (Access 
Point) แบบท่ี 1 จ านวน 
15 ตัว 
 
5. จ้างปรับปรุงระบบ wifi 
ส าหรับให้บริการประชาชน
และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศขององค์กร 

9,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

87,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

300,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้

 
" 
 
 
 
 

มีระบบ wifi 
ส าหรับ
ให้บริการ
ประชาชน 

ห้องระบบ
สารสนเทศมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการสามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตของ
เทศบาลได้ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของ
เทศบาลได ้

 



ห น้ า  | ๑๖๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมลูข่าวสาร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับ
ระบบต่าง ๆ ตาม
นโยบายของผู้บริหารได้
อย่างเพียงพอ ประกอบ
กับมีความปลอดภัยต่อ
ข้อมูลขององค์กรที่ติดตั้ง
บน Could Server 

6. เช่าระบบ Could 
Server แบบท่ี 2 จ านวน 
1 ระบบ (12 เดือน) 
7. โปรแกรมจดัการ
ส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
 
8. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการฯ จ านวน 
1 ชุด 

192,000 
งบเทศบาล 

 
11,000 

งบเทศบาล 
 

3,800 
งบเทศบาล 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

มีพื้นท่ี
ส าหรับเก็บ
ข้อมูลของ
องค์กร 

 

องค์กรมีพื้นที่
รองรับปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึนจาก
นโยบายของ
ผู้บริหารที่จะให้
องค์กรเป็นองค์กร
แห่งไอที 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

2 โครงการอบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหาร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานด้านไอทีของ
พนักงานเทศบาล 

อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหาร จ านวน 80 คน 

500,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
พนักงานท่ีมี
ความรู้เพิ่ม

มากขึ้น 

พนักงานเทศบาลมี
ความรู้ด้านไปที
เพื่อมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 



ห น้ า  | ๑๗๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.4 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุ ป้องกัน รักษาความสงบเรียบรอ้ยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์
เดิมที่เสื่อสภาพ 

1. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
2. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 13,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

33,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

23,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 
- จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้

- เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
- เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 



ห น้ า  | ๑๗๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.4 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุ ป้องกัน รักษาความสงบเรียบรอ้ยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  3. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 
40 น้ิว จ านวน 2 
เครื่อง 
 
4. จัดซื้อวิทยสุื่อสาร
ประจ าสถานี ขนาด
ก าลังวัตตไ์ม่น้อยกว่า 
30 วัตต์ จ านวน 3 
เครื่อง 
 
5. ชุดผจญเพลิงใน
อาคาร จ านวน 5 ชุด 

34,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

120,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

1,150,000 
งบเทศบาล 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้
 
- จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้
 
 
- จ านวนชุด
ผจญเพลิงที่
ได้มาตรฐาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และตดิตาม
ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ 
- ท าให้การ
ติดต่อสื่อสาร
ประจ าสถานีและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน รวดเร็ว 
มากขึ้น 
- พนักงานมีความ
มั่นใจ ปลอดภยั ใน
การปฏิบัติงานท่ี
เสี่ยงภัย 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 
 
 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 



ห น้ า  | ๑๗๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.4 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุ ป้องกัน รักษาความสงบเรียบรอ้ยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  
 
 
 
 
 
 
- เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
6. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
น้ าอเนกประสงค์ ขนาด
ความจุถังน้ าไม่น้อยกว่า 
14,000 ลิตร มีก าลัง
ไม่น้อยกว่า 260 
แรงม้า จ านวน 1 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้

ที่มีอุณหภมูิสูง และ
สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกิด
เหตุที่ไม่มีอากาศหายใจ
หรืออากาศเป็นพิษได้
อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระงับอัคคภีัยและ
บรรเทาปญัหาภยัแล้ง 
สนับสนุนการล้างท า
ความสะอาดถนน พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ต่าง 
ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 



ห น้ า  | ๑๗๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.4 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุ ป้องกัน รักษาความสงบเรียบรอ้ยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

7. จัดซื้อชุดฉดีโฟม
ดับเพลิงแบบสะพาย
หลัง ชนิดฟองกลขับดัน
ด้วยอากาศ จ านวน 1 
เครื่อง 

- 900,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
คุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว ้

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระงับอัคคีภยั
บ้านเรือนหรือ
รถยนต์ ในกรณี
เร่งด่วนหรือใน
สภาพที่การจราจร
ติดขัด 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อพปร.) 

เพื่อให้สมาชิก (อปพร.) 
มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จ านวน 60 คน 

400,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวนของ
ผู้ไดร้ับการ
อบรม 

สมาชิก (อปพร.) มี
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
พร้อมเป็นก าลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 



ห น้ า  | ๑๗๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.4 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุ ป้องกัน รักษาความสงบเรียบรอ้ยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและอาสาสมัคร
ที่ช่วยเหลือเหตสุาธารณ
ภัย มีความรู้ ความ
ช านาญในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะและ
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จ านวน
.......คน 

200,000 
งบเทศบาล 

- - จ านวนผู้
ได้รับการ
อบรม 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน มี
ความรู้ความช านาญ
ในการป้องกันและ
บรรเทาเหตสุาธารณ
ภัย เพิ่มมากขึ้น
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ตามหลัก
สากล 

งานป้องกันฯ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 
  



ห น้ า  | ๑๗๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.5 แนวทางการพัฒนาระบบรายรายได ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบข้อมลูแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินให้
ครอบคลมุครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ปี 2560 
- แผนที่แม่บท มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน ร้อยละ 70 
ปี 2561  
- แผนที่แม่บทมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน ร้อยละ 80 

500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

- ความ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 
และเป็น
ปัจจุบัน 

ได้ฐานข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สะดวก 
รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

งานแผนที่
ภาษีฯ กอง

คลัง 

2 โครงการ
เผยแพร่ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การช าระภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมมีความรู้
ความเข้าใจในการช าระ
ภาษีท้องถิ่น 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้

1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ป้าย รวมทั้ง
จัดท าคู่มือการช าระภาษ/ีแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์การช าระภาษี จ านวน 
1,000 ฉบับ 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดร้ับทราบ
ขั้นตอน และระยะเวลาการยื่นแบบการ
ช าระภาษไีด้อย่างถูกต้องยิ่งข้ึน 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

- จ านวน
ป้าย 
- จ านวน
แผ่นพับ 

1. เทศบาลมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้น 
2. ผู้เสียภาษีมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีให้ความร่วมมือใน
การเสยีภาษีมากข้ึน 

งานแผนที่
ภาษีฯ กอง

คลัง 



ห น้ า  | ๑๗๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.5 แนวทางการพัฒนาระบบรายรายได ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการ
จัดเก็บรายได้
เคลื่อนที ่

1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมภายในเขต
เทศบาล 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม 
3. เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
ช าระภาษีให้กับประชาชน 

1. สามารถจดัเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของรายได้
ภาษีที่จัดเก็บเองของปีท่ีผ่านมา 
2. ออกให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ีอย่างน้อย จ านวน 
5 ครั้ง 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

- ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากภาษี
ที่จัดเก็บ 
- จ านวน
ช่องทางในการ
ช าระภาษีท่ี
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการช าระภาษีมาก
ขึ้น 
2. สามารถจดัเก็บภาษไีด้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

งานแผนที่
ภาษีฯ กอง

คลัง 

4 โครงการจดัท า
สติ๊กเกอรร์ับ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมลู
ฝอย 

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศยัใน
เขตเทศบาลร่วมใจกันช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลู
ฝอย 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

1. จัดท าสติ๊กเกอรฯ์ จ านวนไม่
น้อยกว่า 2,000 แผ่น 
2. สามารถจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม เพิม่ขึ้นร้อยละ 
10 ของค่าธรรมเนียมฯ ท่ี
จัดเก็บเองของปีท่ีผ่านมา 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

จ านวนการ
จัดท าสติ๊กเกอร์
การรับช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ 

1. เทศบาลมีรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ 
เพิ่มขึ้น 
2. ประหยัดเวลาและสะดวก
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมลูฝอย 

งานพัฒนา
รายได้ กอง

คลัง 



ห น้ า  | ๑๗๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดังานพิธีใน
วันส าคัญต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
ได้มสี่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมที่
เทศบาลเมืองบางกรวย
จัด เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ และได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

1. จัดงานพระราชพิธีเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ผู้ร่วมงาน 
จ านวน ประมาณ 300 คน 

800,000 
งบเทศบาล 

800,000 
งบเทศบาล 

800,000 
งบเทศบาล 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

- ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ร่วม
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และได้ร่วมร าลึก
ถึงวันส าคัญของ
ชาติและมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
  



ห น้ า  | ๑๗๘ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
ได้มสี่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมที่
เทศบาลเมืองบางกรวย
จัด เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติฯ์ และได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักด ี

2. จัดงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติฯ์ ผู้ร่วมงาน 
จ านวน ประมาณ 200 
คน 
 
 
3. จัดงานวันปิยะ
มหาราชหรือร่วมจดังาน
ตามที่จังหวัดก าหนด 
จ านวน 1 กิจกรรม 

300,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

200,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

200,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

200,000 
งบเทศบาล 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
จ านวน
กิจกรรมที่
จัด 

- ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
ได้ร่วมร าลึกถึงวัน
ส าคัญของชาติและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ 
- ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้
ร่วมร าลึกวันส าคญั
ของชาติและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 



ห น้ า  | ๑๗๙ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มสี่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมที่เทศบาลจดัขึ้นหรือ
จังหวัดสั่งการ 

4. จัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ 
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว , สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ , พระ
บรมวงศานุวงศ์ และพิธีราช
สดุดตี่าง ๆ  

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
ร่วมงาน 

- ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ร่วมร าลึกถึง
วันส าคัญของ
ชาติและมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และการท่องเที่ยว 

- เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยและอ าเภอบางกรวยใหค้น
ทั่วไปรู้จักมากข้ึนรวมถึงการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

- แหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลและอ าเภอบาง
กรวยเป็นที่รู้จักอยา่ง
กว้างขวาง 
- นักป่ันจักรยานและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน 

100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

จ านวนผู้
ร่วม
โครงการ
อย่างน้อย
ร้อยละ 70 
 

- คนท่ัวไปรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลฯ 
มากขึ้น 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



ห น้ า  | ๑๘๐ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  - ข่าว ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวและเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวได้รบั
การเผยแพร่ทางสื่อต่าง 
ๆ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

   - ข่าว ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการ
เผยแพรผ่่านสื่อต่าง 
ๆ อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- ประชาชนได้
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
- ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได ้

 

3 โครงการตลาดน้ าวัดชลอ - เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ให้เป็นท่ีรู้จักแก่
นักท่องเที่ยว 
- สร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ตลาดน้ าวัดชลอเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีนักท่อง
เที่ยงรู้จักมากยิ่งข้ึน 
- มีการสรา้งรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

- จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 
70 
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 70 

- คนท่ัวไปรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวยมากขึ้น 
- ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้จาก
นักท่องเที่ยว 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



ห น้ า  | ๑๘๑ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการวันเทศบาล - เพื่อเช่ือมความสามัคคี
ให้หมู่พนักงานเทศบาล / 
ลูกจ้าง / คณะผู้บริหาร 
- สร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
ชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประมาณ 150 
คน 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- เกิดความ
สามัคคีใน
หมู่คณะและ
มีขวัญและ
ก าลังใจ 

ผู้บริหาร / พนักงาน 
/ ลูกจ้าง ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เข้าร่วมงานมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม 
เชื่อมความสามัคคี
และเกดิขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
  



ห น้ า  | ๑๘๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 300 คน 

600,000 
งบเทศบาล 

600,000 
งบเทศบาล 

600,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ร่วม
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทงและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ร่วมกิจกรรมงาน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 100 คน 

300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ร่วม
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทงและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ร่วมกิจกรรมงาน 

กอง
การศึกษา 

 



ห น้ า  | ๑๘๓ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพานิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
5.6 แนวทางการอนรุักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคญัต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทย 

จัดงานท าบุญตักบาตร
แด่พระสงฆ์ประชาชน
และหน่วยงานตา่ง ๆ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 80 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ส านึกในการที่จะ
รักษาประเพณีอันดี
งามของไทย 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

- เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของไทยคงอยู่สืบไป 
- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
ประชาชน ชุมชน ในเขต
เทศบาลมสี่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุ ประชาชน 
และผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 
200 คน 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชน / ชุมชน
ได้ช่วยกันรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 
- เกิดความสามัคคีใน
หน่วยงานและชุมชน
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 



ห น้ า  | ๑๘๔ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

๕.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารสาธารณะ 
 ๕.๗  แนวทางการพัฒนา  การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาล 

- เพื่อส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็น
มาตรฐานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ส ารวจจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลพื้นฐาน ประมาณ 
๒,๕๐๐ ครัวเรือน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวนร้อยละการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ที่จัดเก็บได ้

น าข้อมูลที่
ส ารวจไปใช้ใน
การพัฒนา
เทศบาลดา้น
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสนับสนุน
การจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และความสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าแผน
ชุมชน 

- จัดฝึกอบรมการจัดท าแผน
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ป ี
- ชุมชนจัดท าแผนชุมชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 
- ประชาคมแผนชุมชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชน
ทั้งหมด 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการจัด
ฝึกอบรมการจัดท า
แผนชุมชน 
- ร้อยละของจ านวน
แผนชุมชนท่ีชุมชนได้
จัดท า 
- จ านวนการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 

ชุมชนสามารถ
จัดท าแผนชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถ
พัฒนาชุมชนได้
ตามแผน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



ห น้ า  | ๑๘๕ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สูก่ารด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

๕.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารสาธารณะ 
 ๕.๗  แนวทางการพัฒนา  การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน 
การจัดท า
แผนพัฒนา 
เทศบาลและ 
การจัดท า
งบประมาณ 
 
 

- เพื่อจัดท าข้อมูล 
รายละเอียดของ 
โครงการในการพัฒนา 
เทศบาล 
-เพื่อจัดท างบประมาณ 
ของเทศบาลเมือง 
บางกรวย 

- จัดท าหรือจ้างท า 
เอกสารแผนพัฒนา 
สามปี จ านวน ๑๓๐ ชุด 
 
 
- จัดประชุมประชาคม
เมือง 
และคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ 
 
- จัดท าหรือจ้างท า 
เอกสารงบประมาณ 
รายจ่าย จ านวน 
๑๓๐ ชุด 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 

- จ านวนแผนพัฒนา 
สามปี (เล่ม) 
 
 
 
- จ านวนครั้งท่ีจัด 
ประชุม 
 
 
 
- จ านวนเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 
(เล่ม) 

- มีแผนพัฒนาเป็น 
เครื่องมือในการ 
จัดท าโครงการต่างๆ 
 
 
- การจัดท า
แผนพัฒนา 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
 
- มีงบประมาณในการ
พัฒนาเทศบาล  
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
(งานวิเคราะหฯ์) 
 
 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
(งานวิเคราะหฯ์) 
 
 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
(งานจัดท า
งบประมาณ) 



ห น้ า  | ๑๘๖ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.8 แนวทางการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับ AEC 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและมี
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สท. และ
ผู้เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหาร สท. 
และผูเ้กี่ยวข้อง มี
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
และสามารถพูด 
อ่าน เขียน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการอบรมสังคมแห่ง
การเรยีนรู้สู่อาเซียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
เอาเซียนให้เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษา
ประเพณีและวัฒนธรรม 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความพร้อมใน
การเข้าประชาคม
อาเซียน 

กอง
การศึกษา 

 
 



ห น้ า  | ๑๘๗ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๕.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารสาธารณะ 
 ๕.๙  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการจดัตั้ง
ชุมชนและเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
- เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

- เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ไม ่
น้อยกว่า ๒๓ ชุมชน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนชุมชน
ที่เลือกตั้ง
กรรมการชุมชน
ชุดใหม่ 
 

- ประชาชนได้ผู้น าท่ีดี
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
- ชุมชนได้รับการพัฒนา
โดยประชาชนในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการกระจกหก
ด้าน 

- เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
- เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและ
หาแนวทางร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหา 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้เกีย่วข้องไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง/ป ี

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนได้รับข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ 
- ชุมชนได้รับการแกไ้ข
ปัญหาตรงตามความ
ต้องการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.9 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการส ารวจการ
ติดตั้งหอกระจายข่าว 

- เพื่อรับทราบความ
ต้องการของประชาชน
ในการรับข้อมูลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ 

จัดประชาคมชุมชนท่ีต้องการ
ติดตั้งหอกระจายข่าวไม่น้อยน้อย
กว่า ๒ ชุมชน/ป ี

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จ านวนการ
จัดประชาคม 

- ได้รับทราบ
ความต้องการ
ของประชาชน
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการพัฒนา
การเมืองการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

- เพื่อจัดอบรมและจัดประชุม
คณะผู้บริหาร ,ส.ท. , พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง และประชาชนในท้องที่ ให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย การ
จัดกิจกรรมอาสาสมคัรพัฒนา
ประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
และ 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
อันมีพะมหา
กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้และ
ตระหนักถึง
หน้าท่ีในการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.9 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 - ต่อ -  แนวทางการมีส่วนร่วมหรือจดั
กิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนตาม
โครงการ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
จัดท าหรือจดัซื้อเสื้อส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ง 
ๆ ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลี้ยง 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการส่งเสริมการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 

5.9 แนวทางการส่งเสริม สนบัสนนุประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการนายกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการและแห้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนรวมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมของเทศบาล 

ออกเดินเท้าพบปะ
ประชาชน เพื่อรับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ 
รวมทั้งไปด าเนินการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนและ
หมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยไม่น้อยกว่า.......
ครั้ง 

100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

จ านวนการ
ออกไปพบ
ประชาชน 

ได้รับทราบ
ปัญหาของ
ประชาชน
สามารถแก้ไขได้
ตรงตามความ
ต้องการและเป็น
การบริการเชิง
รุก 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย  เทศบาลเมืองบางกรวย 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟสัท์ตกิคอนกรีตสายบางกรวย – ไทรน้อย 
จากวัดแดงประชาราษฎร์ ต าบลบางสีทองเชื่อมต่อถึงสะพานข้ามคลอง
บางกรวย ต าบลวดัชลอ 

12,000,000 - - 12,000,000 กองช่าง 

รวมท้ังสิ้น จ านวน 1 โครงการ 12,000,000 - - 12,000,000  
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

        

    1.1 แนวทางการพัฒนาระบบ
ป้องกันน้ าท่วม 

- - 2 12,000,000 5 259,000,000 7 271,000,000 

    1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

2 2,400,000 11 44,300,000 3 19,500,000 16 66,200,000 

    1.3 แนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการอุทกภัย 

- - - - - - - - 

รวม 2 2,400,000 13 56,300,000 8 278,500,000 23 337,200,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

        

    2 . 1  แ น ว ท า ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า สะพาน 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 

15 46,850,000 15 74,280,000 26 67,262,200 56 188,392,200 

    2.2 แนวทางการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

1 1,620,000 - - - - 1 1,620,000 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    2.3 แนวทางการพัฒนาระบบ
จราจร 

4 1,065,000 4 1,065,000 4 1,065,000 12 3,195,000 

    2.4 แนวทางการพัฒนา 
ควบคุมอาคารและผังเมือง 

- - - - - - - - 

รวม 20 49,535,000 19 75,345,000 30 68,327,200 69 193,207,200 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

        

    3.1 แนวทางการพัฒนาบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4 3,450,000 5 53,450,000 4 3,450,000 13 60,350,000 

    3 . 2  แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า 
บริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพ
แหล่งน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000 

    3 .3  แนวทางก ารบริ ห า ร
จัดการเหตุร าคาญและมลพิษอ่ืนๆ 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

    3 .4  แนวทางก ารบริ ห า ร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รวม 8 6,580,000 9 56,580,000 8 6,580,000 25 69,740,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข 

        

    4 .1  แนวทางการ ส่ ง เ ส ริ ม 
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูด้านการ
สาธารณสุข 

9 2,677,500 9 2,677,500 9 2,677,500 27 8,032,500 

    4 .2  แนวทางการ ส่ ง เ ส ริ ม 
คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย 

16 68,774,100 16 68,834,100 16 68,894,100 48 206,502,300 

    4 .3  แนวทางการ ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน อาชีพ พัฒนารายได้
ประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 

    4 .4  แนวทางการ ส่ ง เ ส ริ ม 
สนั บสนุ น  คว าม เข้ มแข็ ง ขอ ง
สถาบันครอบครัวและชุมชน 

2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 6 7,800,000 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    4.5 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
กีฬาและนันทนาการและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

5 350,000 5 350,000 5 350,000 15 1,050,000 

    4.6 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

7 50,650,000 7 50,650,000 6 650,000 20 101,950,000 

    4.7 แนวทางการป้องกัน แก้ไข เฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

2 825,000 2 825,000 2 825,000 6 2,475,000 

รวม 42 126,376,600 42 126,436,600 41 76,496,600 125 329,309,800 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการสาธารณะ 

        

    5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการ
จัดการองค์กร 

15 50,904,300 6 49,075,500 3 1,035,500 24 101,015,300 

    5.2 แนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

2 1,733,300 - - - - 2 1,733,300 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะ 

- - - - - - - - 

    5.4 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน 
ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

3 1,960,000 1 5,900,000 - - 4 7,860,000 

    5.5 แนวทางการพัฒนาระบบรายได้ 4 600,000 4 600,000 3 70,000 11 1,270,000 
    5.6 แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
การท่องเที่ยวและวันส าคัญต่าง ๆ 

8 2,950,000 8 2,950,000 8 2,950,000 24 8,850,000 

    5 . 7  แ น ว ท า ง ก า ร ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน การ
ป ร ะส า น แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล 

3 350,000 3 350,000 3 350,000 9 1,050,000 

    5.8 แนวทางการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2 350,000 2 350,000 2 350,000 6 1,050,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    5.9 แนวทางการส่งเสริม 
สนับสนุนประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท ร ง เป็ น
ประมุขและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5 470,000 5 470,000 5 470,000 15 1,410,000 

รวม 42 59,317,600 29 59,695,500 24 5,225,500 95 124,238,600 
รวมทั้งสิ้น 114 244,209,200 112 374,357,100 111 435,129,300 337 1,053,695,600 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่า โครงการที่น าไป
ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จ / ความ
ล้มเหลวของการน าโครงการต่าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560  ไปปฏิบัติ 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน า
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560 ไว้ 3 แนวทาง คือ 

  1.การก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  2.การก าหนดแนวทาง / วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  3.การก าหนดระยะเวลา / ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

 

 

 

1.การก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ก าหนดและมอบหมายให้คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560 ทั้งในส่วนที่
ก าลังด าเนินการ/อยู่ในระหว่างด าเนินการ และด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรายงานปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานให้ผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือทราบและหา
แนวทางในการด าเนินการแก้ไข ต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผล 

การก าหนดองค์กรรับผิดชอบ การก าหนดช่วงเวลา การก าหนดแนวทาง/วิธีการ 

องค์กร
รับผดิชอบ 

เทศบาล (งานติดตามและประเมินผล) คณะกรรมการ / คณะท างาน 

(ค าสั่งแต่งต้ัง) 

มาจากคณะบุคคลดังต่อไปนี ้

- ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลเมืองบางกรวย 

- สมาชกิสภาเทศบาล 

- ผู้แทนประชาชน/ชุมชน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 

- ผู้แทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 
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2.การก าหนดแนวทาง / วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลเมืองบางกรวยได้ก าหนดแนวทาง / วิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการ อยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการด าเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเทศบาลจะมีการแบ่งแยกการด า เนินงานในการติดตามและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยที่ 

  การติดตามผล เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่า
ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

  การประเมินผล เป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อน า
โครงการไปปฏิบัติและด าเนินโครงการเสร็จแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ว่าเกิด
ประสิทธิผลหรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของ
การน าโครงการตาม แผนปฏิบัติการเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560 ไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 การติดตามผล ประกอบด้วยการด าเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ 

2.1.1 การติดตามผลโครงการจากแผนการด าเนินงานตามโครงการ  

โดยพิจารณา จากผลของกิจกรรมหลักตามล าดับก่อน –หลัง รวมถึงการประมาณเวลาที่
จะต้องด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และพิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 
นอกจากนี้จะต้องจัดท าตารางการติดตามและควบคุมโครงการของแต่ละกิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมด ซึ่ง
ด าเนินการ 2 ด้านคือ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 

 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามผล การประเมินผล

การน าโครงการ 
ไปสู่การปฏิบัติ 
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2.1.2 การติดตามผลและควบคุมโครงการ  

เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการจริงของโครงการ ในด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายตาม
ตารางการติดตามและควบคุมโครงการที่ได้จัดท าไว้ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้ก าหนดไว้
ในกิจกรรม ทั้งนี้ควรก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการด้วย 

2.1.3 การรายงานผล 

เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของเทศบาลทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหา / อุปสรรคที่พบในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

2.2 การประเมินผล 

  แนวทางและวิธีการในการประเมินผลระดับความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการเทศบาล
เมืองบางกรวย ได้ก าหนดการประเมินผลความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการได้เป็น  3 ระดับคือ 

- ผลผลิต ( OUTPUT ) 
- ผลลัพธ์ ( OUTCOME ) 
- ผลลัพธ์สุดท้าย ( ULTIMATE  OUTCOME ) 

2.2.1 ผลผลิต ( OUTPUT )  

เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งการวัดระดับความส าเร็จและความ
ล้มเหลว ของผลผลิตของโครงการ เป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณเวลา ค่าใช้จ่ายคุณภาพและความพึงพอใจ 
ซึ่งสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

 ระดับ 
    ความล้มเหลว 

ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต 
(Indicators Of Output) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

เทคนิค / วิธีการตรวจสอบ
ตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินผล 

ไม่ครบ / ขาด ปริมาณ ครบตามจ านวน / 
เกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ 

ตรวจสอบปริมาณที่ก าหนดไว้ใน
การเขียน / จัดท าโครงการ 

ล่าช้า เวลา เสร็จทันเวลา / 
เสร็จก่อนเวลา 

ตรวจสอบระยะเวลาที่ได้ก าหนด
ไว้ในการเขียน / จัดท าโครงการ 

เกินงบประมาณที่
ก าหนด 

ค่าใช้จ่าย อยู่ในงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้
ก าหนดไว้ในการเขียน /  
จัดท าโครงการ 
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 ระดับ 
    ความล้มเหลว 

ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต 
(Indicators Of Output) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

เทคนิค / วิธีการตรวจสอบ
ตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินผล 

-ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน 
-ใช้ประโยชน์ไม่ได้
ตามระดับที่ก าหนด 

คุณภาพ -ตรงตาม
มาตรฐาน 
-ใช้ประโยชน์ได้
นาน 

ตรวจสอบมาตรฐานที่ได้ก าหนด
ไว้ในการเขียน /  
จัดท าโครงการ /  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ฯ 

-บางฝ่ายไม่พอใจ 
-หลายฝ่ายไม่พอใจ 
-คัดค้าน 
-ต่อต้าน 

ความพึงพอใจ ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องพอใจ 

-จัดท าประชาคมชุมชน 
-จัดท าประชาพิจารณ์ 
-จัดท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
-จัดท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด 
-จัดท าแบบสอบถาม 

 2.3 ผลลัพธ์ ( OUTCOME )  

เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต ( OUTPUT ) ซึ่งการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ผลลัพธ์ของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของ
โครงการ ซึ่งสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

ระดับความ
ล้มเหลว 

ตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ 
( Indicators Of 

Outcome ) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

เทคนิค / วิธีการตรวจสอบตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินผล 

-ไม่ตรงกลุ่ม 
-ไม่เสมอภาค 
-ไม่เป็นธรรม 
-ทุจริต 
-ปล่อยปละละเลย 

การให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

-ตรงกลุ่ม 
-เสมอภาค 
-เป็นธรรม 
-สุจริต 
-รับผิดชอบ 

-จัดท าประชาคม /ประชาพิจารณ์ 
-จัดท าการสังเกตพฤติกรรม,การ
ตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย / 
 ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
-จัดท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด 
-จัดท าแบบสอบถาม 

       

2.4 ผลลัพธ์สุดท้าย ( ULTIMATE  OUTCOME )  

เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นผลของโครงการแต่ละโครงการควรที่จะบรรลุ
ผลลัพธ์สุดท้ายด้วย 

 
ผลผลิต 

( OUTPUT ) 
ผลลัพธ์ 

( OUTCOME ) 
ผลลัพธ์สุดท้าย 

( ULTIMATE  OUTCOME ) 
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3.การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยให้
คณะกรรมการ / คณะท างานติดตามและประเมินผลก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2559 ที่ตนรับผิดชอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ ทั้งนี้ควรก าหนดช่วงเวลาในการติดตามผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งการติด
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ในแผนพัฒนาสามปี 
2560-2562  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนามีโครงการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้
ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาเริ่มการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ 
ประจ าปี 2560  ไว้ 4 ช่วง ดังนี้ 

3.1 การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี 1  

เป็นการติดตาม,ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวยประจ าปี 
2560 ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในการน าโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

 3.2 การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี 2  

เป็นการติดตาม,ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560 ที่
ได้ก าหนดช่วงเวลาในการน าโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 3.3 การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี 3  

เป็นการติดตาม,ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560 ที่
ได้ก าหนดช่วงเวลาในการน าโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

3.4 การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 4  

เป็นการติดตาม,ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2560 
ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในการน าโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2560  
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ตารางแสดงระยะเวลา / ช่วงเวลาด าเนินการในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

 
ครั้งที ่

ระยะเวลา / ช่วงเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1             
2             
3             
4             

 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

                        หมายถึงระยะเวลา / ช่วงเวลาที่จะมีการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่มีการน า
โครงการไปปฏิบัติในระยะเวลา / ช่วงเวลา ดังกล่าว ได้จริง ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการน าโครงการไปปฏิบัติได้
ตามระยะเวลา / ช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลเมืองบางกรวย ประจ าปี 2559 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

การประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือเป็นกรอบใน

การประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 
ใน 2 ระดับคือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 
1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นการประเมินความส าเร็จโดย

พิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
นโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงาน
จะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
5. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ไปในการด าเนินงาน  

3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

  



ห น้ า  | 205 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

4. เกณฑ์ผลกระทบ 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
ด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  

6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้ อยโครงการละ 1 
ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบางกรวย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25  
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
   3.1 วิสัยทัศน์ (5)  
   3.2 พันธกิจ (5)  
   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  
   3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)  
   3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  
   3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  
   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  

รวม 100  
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



ห น้ า  | 208 
 

 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

รายละเอียดต าแหน่งโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

32   
33   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   
41   
42   
43   
44   
45   
46   
47   
48   
49   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
50   
51   
52   
53   
54   
55   
56   
57   
58   
59   
60   
61   
62   
63   
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

64   
65   
66   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
67   
68   
69   
70   
71   
72   
73   
74   
75   
76   
77   
78   
79   
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

ข  การประเมินคุณภาพของแผน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ  เพื่อช้ีให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 
  - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
  - มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ
จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
  - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น 
ก าลังแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความยกจน  
อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น 
  - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
  - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
(2) 
 

(3) 
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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2560 – 2562)  

จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
  - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ 
  - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่โดยชี้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ 
  - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
  - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
(2) 
 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน ์

 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
  - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
  - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ   
  - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็นเพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
  - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่ 
  - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
  - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(5) 
 

(2) 
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จัดท าโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.4 เป้าประสงค์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่
จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชีว้ัดและ
และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 
  - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ 
  - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอด
รับปละสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์และแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
  - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
  - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
  - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
  - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
  - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
  - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
  - มีโครงการฯ ครบด้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 

(2) 

 

รวมคะแนนที่ได้ 100  
 


