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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอบางกรวย เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อที่ 

๘.๔  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบางกรวยมี 9 หมู่บ้าน 35 ชุมชน ต าบลวัดชลอมี 10 หมู่บ้าน ๑4 ชุมชน 
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๔  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ ๑๘.๕  กิโลเมตร  มีอาณา
เขตติดต่อกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และกรุงเทพมหานคร  
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
   

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติ และระยะทางยาวเชื่อมต่อกัน ใช้เป็นแหล่งน้ า 
เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรในพ้ืนที่ต่าง ๆ แต่พ้ืนที่ในปัจจุบันกลายเป็นชุมชนเมือง พ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร
ลดลง 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน เทศบาลต าบลบางสีทอง

และองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่(อ าเภอเมืองนนทบุรี) มีคลองวัดสัก
ใหญ่ฝั่งเหนือแนวขนานระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อย 
คลองโพธิ์ฝั่งตะวันออกและคลองบางกรวยฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด และแขวงตลิ่งชัน เขต 
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอก
น้อยฝั่งตะวันออกและคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์และองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขนุน มีแนวขนานระยะ 400 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางกอก
น้อยเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศตะวันออก   จรดแม่น้ าเจ้าพระยา 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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แผนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
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       เทศบาลเมืองบางกรวยมี  49  ชุมชน 

๑. สุขใจ 
๒. ริมคลองบางกรวย 
๓. ทิพยเนตรสามัคคี 
๔. วัดโพธิ์เผือก 
๕. หมู่บ้านรัตนวรรณ 
๖. หมู่บ้านสินธรา 
๗. หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล 
๘. นครอินทร์พัฒนา 
๙. วัดกล้วย 
๑๐. สุนทรศิริ 
๑๑. รุ่งโรจน์ 
๑๒. โรงหล่อพัฒนา 
๑๓. วัดลุ่มคงคาราม 
๑๔. วัดสวนใหญ่ 
๑๕. ร่วมใจพัฒนา 
๑๖. ศรีบัณฑิต๒-ทวีสุข 
๑๗. วัดท่าบางสีทอง 
๑๘. หมู่ ๗ ต าบลวัดชลอ 
๑๙. สินพัฒนา 
๒๐. วัดส าโรง 
๒๑. สมปราถนา 
๒๒. ร่มโพธิ์วัดเชิง 
๒๓. สุชาวด ี
๒๔. วัดจันทร์ 
๒๕. ริมทางรถไฟ 
๒๖. วัดสนามนอก 
๒๗. โค้งมะขาม 
๒๘. ลุ่มเจ้าพระยา 
๒๙. วัดโตนด 
๓๐. วัดเกด 
๓๑. หมู่บ้านเทพประทาน 
๓๒. วัดโพธิ์บางโอ 
๓๓. สังข์ฉิมพัฒนา 
๓๔. ตลาดศรีบางกรวย 
๓๕. หมู่บ้านภาณุรังษี 
๓๖. หมู่บ้านสมชายพัฒนา 
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๓๗. สมชายพัฒนาคอนโด 
๓๘. หมู่ ๖ วัดพิกุลทอง 
๓๙. หมู่บ้านธนากร ๒ 
๔๐. ริมสวน 
๔๑. หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 
๔๒. หมู่บ้านเกษราวิลล์ 
๔๓. ตลาดศรีบางกรวย หมู่ ๑ 
๔๔. หมู่บ้านสมชายพัฒนา ๒ 
๔๕. หมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓ 
๔๖. หมู่บ้านลุ่มพัฒนา 
๔๗. วัดชลอ หมู่ ๓ 
48. อภิรมย์ 
49. หมู่บ้านศิขรินทร์ 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบร้อนชื้น บริเวณตอนล่างจะมีอากาศชุ่มชื้นมากกว่าเนื่องจากอยู่

ใกล้ทะเล พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอับฝน ฤดูกาลแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน มกราคม ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
ในช่วงนี้ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ท าให้มีเมฆ
มากและฝนตกชุกในช่วงนี้ เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อย 
สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่  

- เฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียล ต่ าสุด 20 องศาเซลเซียล 
 - อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน 35 องศาเซลเซียล 
 - อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 30 องศาเซลเซียล 
 - อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 23 องศาเซลเซียล 

1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว ดินกลุ่มนี้มีปริมาณ ร้อยละ 58 ของพ้ืนที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์

เหมาะกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะท าสวนผลไม้         
1.4  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ในเขตเทศบาลบางกรวยมีคลองและแห่งน้ ารวมทั้งหมด 39 สาย โดยมีคลองสายหลัก 2 สาย คือ 
คลองบางกรวยและคลองบางกอกน้อย และยังมี คูคลองย่อย ล าประโดง ซึ่งในสมัยก่อนเป็นทางสัญจรและ
แหล่งน้ าทางการเกษตร แต่ในปัจจุบันคูคลองเริ่มตื้นเขิน ถูกรุกล้ า  
1.5  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 
และมีไม้ประจ าถิ่นคือต้นกรวย เป็นไม้ยืนต้นชอบความน้ าและความชื้น พบได้บริเวณริมคลอง 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลเมืองบางกรวย เขตการปกครองประกอบด้วย 2 ต าบล คือ 1. ต าบลบางกรวย 2. ต าบลวัด
ชลอ และมีชุมชนภายในเขตเทศบาลจ านวน 49 ชุมชน อยู่ในต าบลบางกรวย จ านวน 35 ชุมชน และอยู่ใน
ต าบลวัดชลอ จ านวน 14 ชุมชน 
2.2  การเลือกตั้ง 

  เทศบาลเมืองบางกรวย มีเขตเลือกตั้ง 2 เขต และหน่วยเลือกตั้ง 50 หน่วย ดังนี้ 
- ต าบลบางกรวย มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 35 หน่วย  
- ต าบลวัดชลอ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 15 หน่วย 

 
จ านวนประชากรผู้มสีิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2559) 
 

อายุ (ปี) ชาย (จ านวน) หญิง (จ านวน) รวม 

18 15,895 19,359 35,254 

3.  ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
แสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ล าดับท่ี ชุมชน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 
๑ สุขใจ 135 382 162 220 
๒ ริมคลองบางกรวย 64 219 106 113 
๓ ทิพยเนตรสามัคคี 79 258 101 157 
๔ วัดโพธิ์เผือก 150 421 187 234 
๕ หมู่บ้านรัตนวรรณ 157 425 174 251 
๖ หมู่บ้านสินธรา 285 535 240 295 
๗ หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล 222 647 294 353 
๘ นครอินทร์พัฒนา 129 447 224 223 
๙ วัดกล้วย 104 595 201 394 

๑๐ สุนทรศิร ิ 119 304 143 161 
๑๑ รุ่งโรจน์ 166 340 150 190 
๑๒ โรงหล่อพัฒนา 197 848 445 403 
๑๓ วัดลุ่มคงคาราม 549 1,037 507 530 
๑๔ วัดสวนใหญ่ 133 655 324 331 
๑๕ ร่วมใจพัฒนา 119 243 103 140 
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ล าดับท่ี ชุมชน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 
๑๖ ศรีบัณฑิต๒-ทวีสุข 70 213 86 127 
๑๗ วัดท่าบางสีทอง 261 1,033 498 535 
๑๘ หมู่ ๗ ต าบลวัดชลอ 172 589 266 323 
๑๙ สินพัฒนา 148 448 189 259 
๒๐ วัดส าโรง 247 579 272 307 
๒๑ สมปราถนา 115 393 185 208 
๒๒ ร่มโพธิ์วัดเชิง 198 726 325 401 
๒๓ สุชาวด ี 235 639 292 347 
๒๔ วัดจันทร์ 484 1,039 504 535 
๒๕ ริมทางรถไฟ 91 501 235 266 
๒๖ วัดสนามนอก 371 1,052 498 554 
๒๗ โค้งมะขาม 316 1,096 508 588 
๒๘ ลุ่มเจ้าพระยา 171 619 293 326 
๒๙ วัดโตนด 76 365 173 192 
๓๐ วัดเกด 88 444 222 222 
๓๑ หมู่บ้านเทพประทาน 375 1,143 525 618 
๓๒ วัดโพธิ์บางโอ 209 771 402 369 
๓๓ สังข์ฉิมพัฒนา 317 800 372 428 
๓๔ ตลาดศรีบางกรวย 229 497 222 275 
๓๕ หมู่บ้านภาณุรังษี 593 1,717 781 936 
๓๖ หมู่บ้านสมชายพัฒนา 1,250 3,293 1,510 1,783 
๓๗ สมชายพัฒนาคอนโด 937 1,248 567 681 
๓๘ หมู่ ๖ วัดพิกุลทอง 466 1,106 499 607 
๓๙ หมู่บ้านธนากร ๒ 509 1,263 567 696 
๔๐ ริมสวน 70 208 95 113 
๔๑ หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 81 227 97 130 
๔๒ หมู่บ้านเกษราวิลล์ 267 624 278 346 
๔๓ ตลาดศรีบางกรวย หมู่ ๑ 191 324 146 178 
๔๔ หมู่บ้านสมชายพัฒนา ๒ 748 1,881 813 1,068 
๔๕ หมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓ 171 488 230 258 
๔๖ หมู่บ้านลุ่มพัฒนา 121 346 161 185 
๔๗ วัดชลอ หมู่ ๓ 211 636 282 354 
48 อภิรมย์ 128 397 174 223 
49 หมู่บ้านศิขรินทร์ 231 543 238 305 

***ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบางกรวย 
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3.2  ช่วงอายุและประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 174 145 319 

1 ปี 150 145 295 
2 ปี 187 175 362 
3 ปี 185 163 348 
4 ปี 207 194 401 
5 ปี 185 162 347 
6 ปี 160 172 332 
7 ปี 184 181 365 
8 ปี 195 169 364 
9 ปี 196 157 353 

10 ปี 183 175 358 
11 ปี 190 203 393 
12 ปี 182 209 391 
13 ปี 192 182 374 
14 ปี 161 193 354 
15 ปี 227 200 427 
16 ปี 194 223 417 
17 ปี 204 212 416 
18 ปี 251 230 481 
19 ปี 256 249 505 
20 ปี 242 254 496 
21 ปี 265 244 509 
22 ปี 236 270 506 
23 ปี 264 288 552 
24 ปี 275 285 560 
25 ปี 274 281 555 
26 ปี 256 322 578 
27 ปี 262 320 582 
28 ปี 298 312 610 
29 ปี 236 303 539 
30 ปี 292 333 625 
31 ปี 283 307 590 
32 ปี 280 324 604 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
33 ปี 292 347 639 
34 ปี 352 382 734 
35 ปี 340 342 682 
36 ปี 358 365 723 
37 ปี 366 393 759 
38 ปี 354 367 721 
39 ปี 336 342 678 
40 ปี 356 392 748 
41 ปี 286 371 657 
42 ปี 277 347 624 
43 ปี 285 329 614 
44 ปี 264 299 563 
45 ปี 282 364 646 
46 ปี 281 356 637 
47 ปี 294 348 642 
48 ปี 323 337 660 
49 ปี 300 360 660 
50 ปี 291 344 635 
51 ปี 295 385 680 
52 ปี 284 419 703 
53 ปี 321 363 684 
54 ปี 292 374 666 
55 ปี 323 400 723 
56 ปี 340 440 780 
57 ปี 297 440 737 
58 ปี 254 387 641 
59 ปี 275 359 634 
60 ปี 290 337 627 
61 ปี 273 389 662 
62 ปี 251 348 599 
63 ปี 228 324 552 
64 ปี 235 291 526 
65 ปี 233 267 500 
66 ปี 204 286 490 
67 ปี 155 250 405 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
68 ปี 148 219 367 
69 ปี 154 228 382 
70 ปี 158 201 359 
71 ปี 150 190 340 
72 ปี 134 166 300 
73 ปี 114 120 234 
74 ปี 116 151 267 
75 ปี 125 159 284 
76 ปี 97 135 232 
77 ปี 88 140 228 
78 ปี 94 119 213 
79 ปี 83 113 196 
80 ปี 66 111 177 
81 ปี 63 93 156 
82 ปี 75 80 155 
83 ปี 38 73 111 
84 ปี 47 63 110 
85 ปี 26 50 76 
86 ปี 19 52 71 
87 ปี 17 32 49 
88 ปี 17 44 61 
89 ปี 8 30 38 
90 ปี 5 32 37 
91 ปี 14 23 37 
92 ปี 9 13 22 
93 ปี 9 14 23 
94 ปี 3 7 10 
95 ปี 5 8 13 
96 ปี 3 10 13 
97 ปี 2 3 5 
98 ปี 4 4 8 
99 ปี 1 2 3 

100 ป ี 0 1 1 
มากกว่า 100 ปี 0 0 0 
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กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 903 822 1,725 2.14 1.95 
05-09 920 841 1,761 2.18 2.00 
10-14 908 962 1,870 2.16 2.28 
15-19 1,132 1,114 2,246 2.69 2.64 
20-24 1,282 1,341 2,623 3.04 3.18 
25-29 1,326 1,538 2,864 3.15 3.65 
30-34 1,499 1,693 3,192 3.56 4.02 
35-39 1,754 1,809 3,563 4.16 4.29 
40-44 1,468 1,738 3,206 3.49 4.13 
45-49 1,480 1,765 3,245 3.51 4.19 
50-54 1,483 1,885 3,368 3.52 4.48 
55-59 1,489 2,026 3,515 3.54 4.81 
60-64 1,277 1,689 2,966 3.03 4.01 
65-69 894 1,250 2,144 2.12 2.97 
70-74 672 828 1,500 1.60 1.97 
75-79 487 666 1,153 1.16 1.58 
80+ 435 745 1,180 1.03 1.77 
รวม 19,409 22,712 42,121 46.08 53.92 
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4.  สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา  
เทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีโรงเรียนในสังกัด มีเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๗ ศูนย์  ซึ่งขอใช้อาคารเรียนของ
โรงเรียนในเขตเทศบาลเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์  และการตั้งชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อโรงเรียนที่ขอ
ใช้สถานที่  ดังนี้   

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มคงคาราม 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามนอก 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัก 

และในเขตเทศบาลมีโรงเรียนทั้งหมด  10 แห่ง ดังนี้ 
 การศึกษาในระบบโรงเรียน  ประกอบด้วย 

- โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 5 แห่ง 
- โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     จ านวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี      จ านวน 4 แห่ง 

***ข้อมูลจากกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบางกรวย 

4.2  สาธารณสุข  
๑. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จ านวน  ๑   แห่ง 
 - โรงพยาบาลบางกรวย  จ านวน  ๓๐  เตียง 
๒. โรงพยาบาลเอกชน     จ านวน  ๑   แห่ง 
 - โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา ๒ จ านวน  ๕๐  เตียง 
๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข    จ านวน  ๑   แห่ง 
๔. ศูนย์สุขภาพชุมชน ( ศสม. )    จ านวน  ๑   แห่ง 
๕. รพ.สต.บางกรวย     จ านวน  1   แห่ง  
๖. รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม   จ านวน  1   แห่ง 

  ๖.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    จ านวน  ๑   แห่ง 
๗.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชมุชนเทศบาล   จ านวน  ๓๗ แห่ง 
๘. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 

๘.๑  โรงพยาบาลบางกรวย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๘.๒  ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย 

-  นักวิชาการสุขาภิบาล   จ านวน ๒ คน 
-  สัตว์แพทย ์    จ านวน ๑ คน 
-  พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน ๑ คน 
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4.3  อาชญากรรม 

 เทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่ง
เทศบาลเมืองบางกรวยก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่าส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลเมืองบาง
กรวยที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็น
ที่สาธารณะ ติดตั้งกระจกมองโค้งตามทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ 
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชนในท้องถิ่น มีการเตรียมการดังนี้ 
1. รถยนต์ดับเพลิง  จ านวน 2 คัน 

1.1 ขนาดความจุน้ า  4,000  ลิตร จ านวน  2  คัน 
 2. รถยนต์บรรทุกน้ า  จ านวน  1  คัน (แยกขนาดความจุน้ า) 
  2.1 ขนาดความจุน้ า  12,000  ลิตร จ านวน  1  คัน 
 3. รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน  1  คัน  (แยกตามขนาดบรรจุน้ า) 
  3.1 ขนาดความจุน้ า  6,000 ลิตร   จ านวน 1 คัน 
 4. รถยนต์ตรวจการณ์บรรทุกน้ า  จ านวน  1  คัน (แยกตามขนาดความจุน้ า) 
  4.1 ขนาดความจุน้ า  1,000  ลิตร  จ านวน  1  คัน 
 5. รถยนต์ดับเพลิงอาคารขนาด 4,000 ลิตร  ติดตั้งกระเช้า  จ านวน  1  คัน 
 6. รถยนต์ดับเพลิงบันไดเลื่อน 18 เมตร  จ านวน  1  คัน 
 7. รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 
 8. รถยนต์กู้ภัย-ฉุกเฉิน  จ านวน 1 คัน 
 9. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคขนาด 6 ตัน – เมตร  จ านวน  1  คัน 
 10. รถยนต์ตรวจการณ์ 
 11. เรือดับเพลิง  จ านวน  1  ล า 
 12. เรือท้องแบน จ านวน  1  ล า 
 13. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน  2  เครื่อง 
 14. เครื่องสูบน้ าดีเซล  ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง 
 15. เครื่องสูบน้ าดีเซล  ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
 16. เครื่องสูบน้ าดีเซล  ขนาด  12  นิ้ว จ านวน  5  เครื่อง 
 17. เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า  ขนาด  12  นิ้ว จ านวน  4  เครื่อง 
 18. ชุดผจญเพลิงอาคารพร้อมเครื่องช่วยอากาศหายใจ จ านวน  5  ชุด 
 19. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  607  คน 
***ข้อมูลจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส าหนักปลัดเทบาล  เทศบาลเมืองบางกรวย  
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4.4  ยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลเมืองบางกรวย จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางกรวย
ได้แจ้งให้กับเทศบาลเมืองบางกรวยทราบนั้น พบว่า ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับ
อ าเภออ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้าเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน ที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองบางกรวย สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางกรวยก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

  -  มีจา่ยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจ าทุกเดือน 
  -  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  -  จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
  -  จัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
  -  มีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  ทางบก 

   รถประจ าทางที่ผ่านเทศบาลเมืองบางกรวย   
  ๑.  สายท่าน้ านนท์   -  บางกรวย   (รถโดยสารประจ าทาง) 
  2.  สายหน้าวัดบางอ้อยช้าง – เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  (รถสองแถว) 
  3.  สายวัดชลอ – จรัลสนิทวงศ์    (รถสองแถว) 
  4.  สายวัดชลอ – ตลาดกรุงนนท์    (รถสองแถว) 
ทางน้ า 

 ท่าเรือ   ๑5   แห่ง   ดังนี้ 
๑. ท่าน้ าวัดโพธิ์บางโอ   9. ท่าน้ าวัดสวนใหญ่ 
๒. ท่าน้ าวัดท่าบางสีทอง   10. ท่าน้ าวัดส าโรง 
๓. ท่าน้ าวัดโตนด   11. ท่าน้ าวัดโพธิ์เผือก 
๔. ท่าน้ าวัดชลอ    12. ท่าน้ าวัดจันทร์ 
๕. ท่าน้ าที่ว่าการอ าเภอบางกรวย  13. ท่าน้ าวัดลุ่มคงคาราม 
๖. ท่าน้ าวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร 14. ท่าน้ า  กฟผ.   
๗. ท่าน้ าวัดพิกุลทอง   15. ท่าน้ าพระราม 7 (ฝั่งธนบุรี) 
๘. ท่าน้ าวัดกล้วย 

 5.2  การไฟฟ้า 

  - หน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล  คือการไฟฟ้านครหลวง บางใหญ่ 
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5.3 การประปา 

  - หน่วยงานซึ่งให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย คือการประปานครหลวง  
สาขาบางบัวทอง 
 5.4  โทรศัพท์ 

- ส านักบริการโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ให้บริการโทรศัพท์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 

- มีที่ท าการไปรษณีย์บางกรวย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  จ านวน  ๑  แห่ง 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร  การเพาะปลูก  
-  อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ 25  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
-  อาชีพค้าขาย         ร้อยละ  20  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
-  อาชีพรับราชการ     ร้อยละ  5   ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
-  อาชีพรับจ้าง        ร้อยละ  50  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 6.2  การประมง 

  (ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีการประมง) 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  - เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ไว้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือนเท่านั้น   
 6.4  การบริการ 

สถานประกอบการค้าบริการ 
 ๑.  ธนาคาร  มี  10  แห่ง  คือ 

      ๑.  ธนาคารกสิกรไทย     ๒ แห่ง 
   ๒.  ธนาคารไทยพาณิชย์    ๒ แห่ง 
   ๓.  ธนาคารกรุงเทพ    ๑ แห่ง 
   ๔.  ธนาคารกรุงไทย    ๑ แห่ง 
   ๕.  ธนาคารออมสิน    ๒ แห่ง 
   ๖.  ธนาคารธนชาต    ๑ แห่ง 
   7.  ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1  แห่ง 

สถานที่จ าหน่ายอาหาร  ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ พ.ศ. 2535 จ านวน  323  แห่ง 
 โดยแบ่งตามรายงานผลของการออกใบอนุญาต ประเภทต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2557 ได้ดังนี้    

  + ใบอนุญาตกิจการอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  162  แห่ง 
  + ใบอนุญาตแจ้งจัดตั้งสะสมอาหาร  จ านวน  147  แห่ง 
  + ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน   จ านวน  9  แห่ง 
  + ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าทางสาธารณะ  จ านวน  3  แห่ง 
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  + ใบอนุญาตจัดเก็บขยะมูลฝอย   จ านวน  2  แห่ง 
***ข้อมูลจากกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย 

 6.5  การท่องเที่ยว 

๑.  วัดโพธิ์บางโอ 

ตั้งอยู่ที่ต าบลวัดชลอเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา  และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยกรม
หลวงเสนีบริรักษ์ ( ต้นสกุลเสนีย์วงศ์ ) โอรสในกรมพระราชวังหลัง  มีภาพเขียนเกี่ยวกับปริศนาธรรมและภาพจิตรกรรม
แป้งสาคูเปียกฝีมือช่างสกุลชั้นสูงนนทบุรี  มีลักษณะคล้ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เสาย่อมุมไม้สิบสองและเอนเข้าหา
กันเพ่ือเป็นการรับน้ าหนักของตัวอาคาร  หน้าบันเป็นเครื่องไม้จ าหลักมีลวดลายจีนแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
ใบเสมาเป็นหินทรายมีเจดีย์ทิศล้อมรอบตัวพระอุโบสถทั้งสี่ด้าน  ซุ้มบันแถลงประดับกรอบประตูหน้าต่างท าจากปูน
น้ าอ้อย  ส่วนด้านนอกประตูมีตุ๊กตาหินพวกเซียนและตัวละครตั้งอยู่จ านวนหนึ่ง 

การเดินทาง 
  ทางน้ า   ลงเรือจากท่าช้างสายท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่  ตั้งแต่เวลา 0๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. ออกทุก
ครึ่งชั่วโมง  เวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  คือ 0๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ระหว่างที่เดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์  
บ้านเรือนริมน้ าที่สวยงามของคลองบางกอกน้อย 
  ทางถนน จากส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวยตรงไปประมาณ  ๗๐๐  เมตร จะพบวัดโพธิ์บางโออยู่
ทางขวามือ 

  ๒.  วัดสักน้อย 
  ตั้งอยู่ที่ต าบลวัดชลอ  จากค าบอกเล่าของชาวบ้านคาดว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งเหลือแต่
พระอุโบสถมีลักษณะทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีหลังคามีแต่เพียงต้นไทรขนาดใหญ่ปรกคลุมอยู่  ภายในมีพระพุทธรูป
เก่าแก่ประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในบริเวณนั้น  ขณะนี้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร 

การเดินทาง 
  ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอแต่ต้องเดินเท้าไปอีกประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตลอดเส้นทางเดินยังคงมี
สวนผลไม้ให้พบเห็นอยู่บ้าง 

  ๓.  วัดสักใหญ่ 

“หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์  ภาพพุทธประวัติล้ าค่า  อุทยานปลาน่าชม  เดินชมสวนผลไม้และไม้ดอกงามตา” 
  ตั้งอยู่ต าบลวัดชลอ  อ าเภอบางกรวย  เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสินมหาราช  พระองค์ได้
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับบรรพบุรุษในถิ่นนี้  จัดสร้างวัดสักใหญ่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๗  วัดสักใหญ่  
มีหลวงพ่อสุโขทัย  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามยิ่งองค์หนึ่งสันนิษฐานว่าสร้างประมาณ  พ.ศ.๑๙๐๐-๒๐๐๐  เป็น
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลาย  ในสมัยพระมหาธรรมราชาพุทธลักษณะสวยงามสมสัดส่วนมีพระพักตร์คล้ายใบหน้า
สตรีประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยองค์พระถูกห่อหุ้มด้วยปูน  สันนิษฐานว่าเมื่อคราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  
ประชาชนตลอดจนพระภิกษุช่วยกันพอกปูนเพ่ือให้พม่าคิดว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นครั้นอยู่ต่อมาปูนที่ได้พอก
พระพุทธรูปได้กะเทาะออก  ส่งผลให้เห็นสัมฤทธิ์แก่ทองอยู่ด้านในจึงท าการกะเทาะปูนออกและลงรักปิดทองใหม่  
พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้สรงน้ าปิดทองเป็นประจ าทุกๆ ปี   
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  นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่  ซึ่งสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัด 
สักใหญ่  และภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเปิดโลกและพระบรมธาตุที่ส าคัญของเมืองไทย 

  การเดินทาง 
  ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ  วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจากวัดโพธิ์บางโอไปประมาณ ๑ กิโลเมตร 
อยู่ทางด้านขวามือ 

๔.  วัดชลอ 
  ประวัติโดยสังเขปสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  ตามต านานกล่าวว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ถึง  ๒  พระองค์  คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  มาทรงเสด็จบ าเพ็ญพระ
ราชกุศลที่วัดชลอ  เหล่าทหารและไพร่พลได้มาพักรอรับเสด็จฯ  เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงได้จัดสร้างกระโจมตั้งเสาเจาะใส
ทองไว้ในเสาที่ประทับบริเวณที่เป็นวัดกระโจมทองในปัจจุบัน  ซึ่งในขณะนั้นเป็นลานกว้างประมาณ  ๕๐  ไร่  ซึ่งห่าง
จากวัดชลอไปทางตะวันออกประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ยังไม่มีสภาพเป็นวัด  พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระ
เจ้าจักรพรรดิ  โปรดฯ ให้ขุดคลองจากปากคลองบางสีทองผ่าน  วัดชลอไปสู่วัดเขมาภิรตาราม (วัดสลัก)  คลองดังกล่าว
ปัจจุบันคือคลองบางกรวยเนื่องจากเส้นทางเดิมมีความคดเคี้ยวเป็นระยะทางไกล 

ปัจจุบันวัดชลอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่ ง   ซึ่ งตั้ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมือง 
บางกรวย  เนื่องจากมีอุโบสถท่ีงดงาม  เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ล าใหญ่และยังมีอุโบสถเก่าแก่ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ส าคัญ  
นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมวัด  ยังได้มีโอกาสกราบนมัสการพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถและสักการะรูป
เหมือนสามเกจิดังของเมืองไทยคือ  หลวงปู่ทวดวัดช้างให้  พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์  แห่งวัดสวนขัน  สมเด็จพุฒาจารย์ 
(โต) วัดระฆัง  และสักการะสรีระของหลวงพ่อสุเทพ  ณรงค์ฤทธิ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลอผู้เป็นหมอยาแผนโบราณพิชิต
โรคภูมิแพ้และไซนัสได้อย่างน่าอัศจรรย์  อีกทั้งยังมีตลาดน้ าส าหรับนักท่องเที่ยว 

การเดินทาง 
   - เดินทางจากสะพานพระราม ๕  พอถึงแยกวัดบางอ้อยช้างเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ผ่าน

สะพานข้ามคลองบางกรวย  วัดชลอจะตั้งอยู่ด้านขวามือ 
   - เดินทางเข้าทางสะพานพระราม  ๗  ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลี้ยวเข้าถนนบางกรวย-

ไทรน้อย  ถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร  วัดชลอจะอยู่ทางซ้ายมือ 
  - เดินทางจากถนนสิรินธรเข้าถนนบางกรวย-เทิดพระเกียรติ  ข้ามทางรถไฟบางบ าหรุตรงมาเรื่อยๆ  
ผ่านสี่แยกตรงไปทางท่ีจะออกสะพานพระราม ๕ วัดชลอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ  ทางเรือลงเรือจากท่าช้างสาย ท่าช้างบางกอก
น้อย-บางใหญ่ ตั้งแต่เวลา  ๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.ออกทุกครึ่งชั่วโมง  ขึ้นที่ท่าน้ าวัดชลอเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  
คือ ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ระหว่างที่เดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์บ้านเรือนริมน้ าที่สวยงามของคลองบางกอกน้อย 
 6.6  การอุตสาหกรรม  

มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนที่ ๕ แห่ง คือ  
 ๑.  สินทวีการพิมพ์ 

    ๒.  โรงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ 
    ๓.  ธนบุรีอัลลอย(หล่อหลอมโลหะ) 
    ๔.  ศักดิ์ทวีอุตสาหกรรม   
    ๕.  บ.ฟูซันอินดัสเตรีย  จ ากัด 
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
           การพาณิชย์ 
   1.  สถานีบริการน้ ามัน ๓    แห่ง 

 ๒.๑  บริษัท เอสโซ่  ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ๒.๒  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด  (มหาชน) 

           ๒.๓  บริษัท ปตท. มาร์ท จ ากัด 
กลุ่มอาชีพ   
มีกลุ่มอาชีพ จ านวน  13  กลุ่ม 

 6.8  แรงงาน  
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย และท าการพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

เทศบาลเมืองบางกรวยมี  49  ชุมชน 
๑. สุขใจ 
๒. ริมคลองบางกรวย 
๓. ทิพยเนตรสามัคคี 
๔. วัดโพธิ์เผือก 
๕. หมู่บ้านรัตนวรรณ 
๖. หมู่บ้านสินธรา 
๗. หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล 
๘. นครอินทร์พัฒนา 
๙. วัดกล้วย 
๑๐. สุนทรศิริ 
๑๑. รุ่งโรจน์ 
๑๒. โรงหล่อพัฒนา 
๑๓. วัดลุ่มคงคาราม 
๑๔. วัดสวนใหญ่ 
๑๕. ร่วมใจพัฒนา 
๑๖. ศรีบัณฑิต๒-ทวีสุข 
๑๗. วัดท่าบางสีทอง 
๑๘. หมู่ ๗ ต าบลวัดชลอ 
๑๙. สินพัฒนา 
๒๐. วัดส าโรง 
๒๑. สมปราถนา 
๒๒. ร่มโพธิ์วัดเชิง 
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๒๓. สุชาวด ี
๒๔. วัดจันทร์ 
๒๕. ริมทางรถไฟ 
๒๖. วัดสนามนอก 
๒๗. โค้งมะขาม 
๒๘. ลุ่มเจ้าพระยา 
๒๙. วัดโตนด 
๓๐. วัดเกด 
๓๑. หมู่บ้านเทพประทาน 
๓๒. วัดโพธิ์บางโอ 
๓๓. สังข์ฉิมพัฒนา 
๓๔. ตลาดศรีบางกรวย 
๓๕. หมู่บ้านภาณุรังษี 
๓๖. หมู่บ้านสมชายพัฒนา 
๓๗. สมชายพัฒนาคอนโด 
๓๘. หมู่ ๖ วัดพิกุลทอง 
๓๙. หมู่บ้านธนากร ๒ 
๔๐. ริมสวน 
๔๑. หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 
๔๒. หมู่บ้านเกษราวิลล์ 
๔๓. ตลาดศรีบางกรวย หมู่ ๑ 
๔๔. หมู่บ้านสมชายพัฒนา ๒ 
๔๕. หมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓ 
๔๖. หมู่บ้านลุ่มพัฒนา 
๔๗. วัดชลอ หมู่ ๓ 
48. อภิรมย์ 
49.  หมู่บ้านศิขรินทร์ 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ต าบลบางกรวย 
หมู่ที่ 1 จ านวนประชากรทั้งหมด 3,657 คน แบ่งออกเป็นชาย 1,695 คน หญิง 1,962 คน จ านวนครัวเรือน 
1,509 ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ดอก 1 ครัวเรือน 10 ไร่ สวนไม้ผล 1 ครัวเรือน 1 ไร่ ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร  
หมู่ที่ 2 จ านวนประชากรทั้งหมด 820 คน แบ่งออกเป็นชาย 373 คน หญิง 447 คน จ านวนครัวเรื อน 724 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ดอก 1 ครัวเรือน 1 ไร่ สวนไม้ประดับ 1 ครัวเรือน 1.5 ไร่ สวนไม้ผล 2 
ครัวเรือน 2.40 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
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หมู่ที่ 5 จ านวนประชากรทั้งหมด 7,602 คน แบ่งออกเป็นชาย 3,536 คน หญิง 4,066 คน จ านวนครัวเรือน 
2,864 ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ดอก 1 ครัวเรือน 3 ไร่ สวนไม้ประดับ 1 ครัวเรือน 1 ไร่ สวนไม้ผล 
1 ครัวเรือน 1 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 จ านวนประชากรทั้งหมด 7,217 คน แบ่งออกเป็นชาย 3,259 คน หญิง 3,958 คน จ านวนครัวเรือน 
3,174 ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร สวนไม้ผล 2 ครัวเรือน 2 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 จ านวนประชากรทั้งหมด 2,423 คน แบ่งออกเป็นชาย 1,102 คน หญิง 1,321 คน จ านวนครัวเรือน 
1,042 ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร สวนไม้ผล 3 ครัวเรือน 5.63 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8 จ านวนประชากรทั้งหมด 632 คน แบ่งออกเป็นชาย 286 คน หญิง 346 คน จ านวนครัวเรือน 420 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร สวนพืชผัก 1 ครัวเรือน 1 ไร่ สวนไม้ผล 4 ครัวเรือน 3.85 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 
ปัญหา / อุปสรรคของเกษตรกร ต าบลบางกรวย คือ ราคาปุ๋ยที่สูง และปัญหาน้ าเค็ม 
ต าบลวัดชลอ 

หมู่ที่ 1 จ านวนประชากรทั้งหมด 1,782 คน แบ่งออกเป็นชาย 823 คน หญิง 959 คน จ านวนครัวเรือน 1,121 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ดอก 1 ครัวเรือน 0.5 ไร่ สวนไม้ผล 15 ครัวเรือน 39.64 ไร่ ปริมาณน้ า 
เพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2 จ านวนประชากรทั้งหมด 1,301 คน แบ่งออกเป็นชาย 610 คน หญิง 691 คน จ านวนครัวเรือน 516 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ผล 1 4 ครัวเรือน 2 1.2 5 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 3 จ านวนประชากรทั้งหมด 2,913 คน แบ่งออกเป็นชาย 1,310 คน หญิง 1,603 คน จ านวนครัวเรือน 
1,496 ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนพืชผัก 1 ครัวเรือน 2 ไร่ สวนไม้ดอก 1 ครัวเรือน 0.50 ไร่ สวนไม้
ประดับ 2 ครัวเรือน 6 ไร่ สวนไม้ผล 13 ครัวเรือน 22.39 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 จ านวนประชากรทั้งหมด 1,003 คน แบ่งออกเป็นชาย 472 คน หญิง 531 คน จ านวนครัวเรือน 372 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ผล 4 ครัวเรือน 6 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 จ านวนประชากรทั้งหมด 2,176 คน แบ่งออกเป็นชาย 949 คน หญิง 1,227 คน จ านวนครัวเรือน 1,187 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนพืชผัก 1 ครัวเรือน 0.25 ไร่ สวนไม้ผล 3 ครัวเรอืน 2.25 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอ 
ต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 จ านวนประชากรทั้งหมด 1,081 คน แบ่งออกเป็นชาย 495 คน หญิง 586 คน จ านวนครัวเรือน 825 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ผล 1 ครัวเรือน 1 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 จ านวนประชากรทั้งหมด 594 คน แบ่งออกเป็นชาย 270 คน หญิง 324 คน จ านวนครัวเรือน 193 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนพืชผัก 2 ครัวเรือน1.23 ไร่ สวนไม้ผล 25 ครัวเรือน 79.23 ไร่ สวนไม้ยืนต้น 
4 ครัวเรือน 2.83 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8 จ านวนประชากรทั้งหมด 871 คน แบ่งออกเป็นชาย 424 คน หญิง 447 คน จ านวนครัวเรือน 223 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ดอก 1 ครัวเรือน 0.50 ไร่ สวนไม้ประดับ 1 ครัวเรือน 3.25 ไร่ สวนไม้ผล 
13 ครัวเรือน 23.80 ไร่ สวนไม้ยืนต้น 1 ครัวเรือน 1 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
หมู่ที่ 9 จ านวนประชากรทั้งหมด 772 คน แบ่งออกเป็นชาย 394 คน หญิง 378 คน จ านวนครัวเรือน 215 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ผล 5 ครัวเรือน 7 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
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หมู่ที่ 10 จ านวนประชากรทั้งหมด 1,741 คน แบ่งออกเป็นชาย 800 คน หญิง 941 คน จ านวนครัวเรือน 764 
ครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร ท าสวนไม้ผล 7 ครัวเรือน 7.20 ไร่ ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 

ปัญหา / อุปสรรคของเกษตรกร ต าบลวัดชลอ คือ ราคาปุ๋ยที่สูง และปัญหาน้ าเค็ม และสิ่งที่ต้องการ
ทั้ง 2 ต าบล คือต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลเกษตรกรในทุก ๆ ด้าน เช่น เรื่องปุ๋ย เรื่องพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
***ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม 
8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1  การนับถือศาสนา 

  -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 
   เทศบาลเมืองบางกรวยมีวัด จ านวน  ๑๘ วัด  ดังนี้ 

 ๑.  วัดส าโรง  ๒.  วัดโพธิ์เผือก  ๓.  วัดจันทร ์
 ๔.  วัดลุ่มคงคาราม ๕.  วัดเชิงกระบือ ๖.  วัดพิกุลทอง 
 ๗.  วัดสนามนอก  ๘.  วัดสนามใน  ๙.  วัดชลอ 
 ๑๐.  วัดกล้วย  ๑๑.  วัดสวนใหญ่ ๑๒.  วัดกระโจมทอง 
 ๑๓.  วัดโพธิ์บางโอ ๑๔.  วัดท่าบางสีทอง ๑๕.  วัดสักใหญ ่  

๑๖.  วัดเกด  ๑๗.  วัดโตนด  ๑๘.  วัดสักน้อย 
  -  ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 10 
***ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ า ทางบก 

  ประเพณีการแห่เทียนเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายท ามาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล  และ
ได้ปฏิบัติต่อกันจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเทศกาลเข้าพรรษาตรงกับฤดูฝนและเป็นเวลาที่พระสงฆ์ได้อธิษฐานจิตงดการจาริก
ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงที่เหล่าพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาแด่
พระสงฆ์ เพ่ือให้แสงสว่าง เนื่องจากสมัยพุทธกาลยังต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนเท่านั้น 

  อ าเภอบางกรวยเป็นหนึ่งในอ าเภอของจังหวัดนนทบุรีที่มีพ้ืนที่ติดริมน้ า มีวัดเก่าแก่จ านวน ๔๘ วัด แต่
ละวัดมักตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย หรือคลองอ้อม และคลองแยกต่าง ๆ การไปท าบุญของประชาชนในท้องถิ่นจึงต้อง
พายเรือไปวัด แม้ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาสู่อ าเภอบางกรวย  ถนนหนทางสะดวกสบายขึ้น  แต่ประชาชนก็ยังนิยม
การใช้การคมนาคมทางน้ า ดังนั้น การถวายเทียนก็เช่นเดียวกันที่ต้องแห่เทียนไปทางเรือ เพ่ือน าต้นเทียนไปถวายวัดต่าง 
ๆ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางกรวย จ านวน 1๘ วัด เป็นประจ าทุกปี 

  การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประชาชนที่อยู่ตามรายทางที่ขบวนแห่เทียนต่างออกมาต้อนรับ 
อนุโมทนาบุญจัดแต่งหน้าบ้านให้สวยงาม มีเรือร่วมขบวนแห่เทียนเกือบ ๑๐๐ ล า  มีการประกวดตกแต่งเรือสวยงาม 
โดยขบวนเรือจะเริ่มตั้งขบวนแห่ที่วัดชลอริมคลองบางกอกน้อย และมุ่งหน้าสู่วัดโบสถ์บนเริ่มท าพิธีถวายต้นเทียนแด่
พระภิกษุสงฆ์ที่วัดโบสถ์บน และในงานจะมีการแสดงหลายอย่าง เช่น ร าไทย ร ากลองยาว ชกมวยทะเล พายเรืออ่าง 
บอดใบ้พายเรือ เป็นต้น 
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ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ าของอ าเภอบางกรวยถือเป็นประเพณีอันดีงาม แสดงให้
เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองที่ใช้แม่น้ าล าคลองเป็นการส่งเสริมประเพณีส าคัญที่
ชาวบางกรวยจะต้องช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป 
  - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่     ประมาณเดือน มกราคม 
  - ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
  - ประเพณีลอยกระทง     ประมาณเดือน ตุลาคม  
  - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

   - หมอปรุงยาสมุนไพร “อาศรมฤาษี”สืบทอดมาจากรุ่นทวด สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นหมอโบราณ 
สมัยก่อนเรียกว่า “หมอกลางบ้าน” 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  - ขนมไทย,ขนมลูกชุบ    
- เครื่องเบญจรงค์ 

  - ดอกไม้ประดิษฐ์   
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  มาจากคลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย ใช้เป็นทางสัญจรทางเรือ และเป็นแหล่งน้ าทาง
การเกษตร และยังมีคูคลอง ล าประโดง ที่ไหลผ่านภายในเขตเทศบาล ซึ่งน ามาใช้ในการเกษตร 
 9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย และสถานประกอบการ
ตามล าดับ มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะและการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ถูกท าลาย เนื่องจาก
เป็นชุมชนเมือง  อากาศเริ่มมีมลพิษ น้ าตามคูคลองเริ่มเน่าเสีย ปัญหาด้านขยะเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่สีเขียวลดลง เทศบาล
เมืองบางกรวยได้การแก้ปัญหาโดยการท าการปรับปรุงคุณภาพของน้ า โดยการใช้จุลินทรีย์ใส่ลงไปในน้ า จัดท าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย มีการคัดแยะขยะและก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  และยังเตรียมจัดหาพ้ืนที่ เ พ่ือท าเป็น
สวนสาธารณะ 
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ 

 ๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณและการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 
การสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 ของเทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  มีโครงการตามแผนพัฒนา

สามปี จ านวน 163 โครงการ งบประมาณ 250,654,900  บาท  อนุมัติงบประมาณ จ านวน  121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  74.23 
งบประมาณ 151,372,360  บาท คิดเป็นร้อยละ  60.39 เบิกจ่าย จ านวน  60  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  36.81  งบประมาณ  
25,440,327  บาท คิดเป็นร้อยละ 10.14  และกันเงินตัดปี/ผูกพัน จ านวน  40  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  24.54  งบประมาณ  
110,535,002   บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.10 แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพฒันา
สามปี 

อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย กนัเงินตดัปี/ผกูพนั 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

39 18,730,000 32 17,956,660 25 14,830,252 1 361,810 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 2,710,000 3 2,310,000 1 1,926,074 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

50 127,055,000 30 50,495,000 1 94,160 24 48,489,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

49 91,329,900 38 73,740,700 23 6,268,029 15 61,684,192 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

14 7,550,000 13 5.040,000 5 1,112,922 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6 3,280,000 5 1,830,000 5 1.208,690 0 0 

รวม 163 250,654,900  121 151,372,360  60 25,440,327  40 110,535,002  



๒๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเมืองบางกรวย พ.ศ. 2558-2560 

การสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 ของเทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  มีโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี 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  ของโครงการตามแผน โดยได้
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 31,849,217.69  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ของงบประมาณตามแผน 

โครงการที่กันเงินตัดปี/ผูกพัน จ านวน  28  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  21.88 ของโครงการตามแผน 
งบประมาณที่กันเงินตัดปี จ านวน  150,232,455.24   บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.74 ของงบประมาณตามแผน 
และได้ยกเลิกโครงการจ านวน  10  โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
สามป ี

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย กันเงินตัดปี/ผูกพัน 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

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 



๒๕ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเมืองบางกรวย พ.ศ. 2559-2561 

การสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 ของเทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   มีโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี จ านวน 135 โครงการ งบประมาณ 386,541,790  บาท   

อนุมัติงบประมาณ จ านวน  112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  82.96 ของโครงการตามแผน  งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน  220,342,000  บาท คิดเป็นร้อยละ  57.00 ของงบประมาณตามแผน 

โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  76  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  56.29  ของโครงการตามแผน โดยได้
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25,035,348.61  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของงบประมาณตามแผน 

โครงการที่กันเงินตัดปี/ผูกพัน จ านวน  14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  10.37 ของโครงการตามแผน 
งบประมาณที่กันเงินตัดปี จ านวน  113,309,483   บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.31 ของงบประมาณตามแผน และได้
ยกเลิกโครงการ จ านวน  10  โครงการ/ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  12  โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
สามปี 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย กันเงินตัดปี/ผูกพนั 

จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

2 27,000,000 2 28,400,000 - 609,280 1 840,000 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

23 46,509,000 9 3,518,000 3 1,452,340 5 1,994,528 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

13 7,190,000 13 7,290,000 11 3,670,646.25 0 0 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ดีมีสุข 

44 165,225,600 42 97,750,900 33 13,990,718.96 1 40,000,000 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการสาธารณะ 

53 140,617,190 46 83,383,100 29 5,312,363.40 7 70,474,955 

รวม 135 386,541,790 112 220,342,000 76 25,035,348.61 14 113,309,483 



๒๖ 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ป ี

อนุมัติงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละ 

จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ 
โครงการ งบประมาณ ประมาณ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

2 2,400,000 2 2,400,000 1.71 0.92 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

21 51,535,000 18 42,165,000 15.38 16.09 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

9 22,580,000 9 29,570,000 7.69 11.28 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

42 126,415,600 39 77,166,600 33.33 29.44 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะ 

43 59,147,600 38 13,929,400 32.48 5.31 

รวม 117 262,077,200 106 165,231,000 90.60 63.05 



๒๗ 
 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

เทศบาลเมืองบางกรวยได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม  คิดเป็นร้อยละ  71.01 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบายน้ า  คิดเป็นร้อยละ  65.87 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอุกทกภัย  คิดเป็นร้อยละ  67.71 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- 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  คิดเป็นร้อยละ  
58.53 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเหตุร าคาญและมลพิษอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 53.96 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูด้านการสาธารณสุข  คิดเป็นร้อย
ละ 65.93 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้อายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย  คิดเป็นร้อยละ  67.04 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม  สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง  
คิดเป็นร้อยละ  61.48 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม  สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน  คิดเป็น
ร้อยละ  61.48 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคิดเป็นร้อย
ละ  55.89 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  คิดเป็นร้อยละ  60.19 

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  คิดเป็นร้อยละ  52.12 



๒๘ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ  61.78 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน  คิดเป็นร้อยละ  58.89 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและวัน
ส าคัญต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ  63.52 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  คิดเป็นร้อยละ  66.48 

 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
เทศบาลเมืองบางกรวยมุ่งมั่นพัฒนาให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเน้น

การมีส่วนร่วมของประชาชน  มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลคือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
เทศบาลได้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างเร่งด่วน  โดยด าเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า ก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันน้ าท่วม ขุดลอกคูคลองและดาดคลองเพ่ือให้ระบายน้ าได้สะดวก และเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยน้ า
ท่วม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า 

สาธารณูปโภค การจราจร และผังเมือง  เพื่อช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัย โดยได้ด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนบางกรวย-ไทรน้อย  และมีการปรับปรุงถนนย่อยในชุมชนและไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลได้ด าเนินการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการจัดท าโครงการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม  มีการ

รักษาความสะอาดของบ้านเมือง รักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะคูคลอง ที่มีวัชพืช ขยะ น้ าเน่าเสีย และมีการด าเนิน
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
เทศบาลท าการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

และสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริม
การกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการจัดซื้อที่ดินเพ่ือท าการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ส าหรับประชาชน  และก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เยาวชนและประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
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เทศบาลด าเนินการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการให้บริการ 
โดยมีแผนการพัฒนาต่าง ๆที่สามารถรองรับตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  และมีการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  รวมทั้งมีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และมีการจัดท าโครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ที่เทศบาลได้ท า

การพัฒนาหรือเป็นโครงการของหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย  ดังนี้ 

 ๑. มีการก่อสร้างถนนสายบางกรวย-ไทรน้อยตั้งแต่วัดกระโจมทอง ถึงปากทางสะพานพระราม 7 ท า
ให้เกิดการจราจรติดขัดและมีผลกระทบต่อเดินทางของประชาชน ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 

 ๒. การก่อสร้างทางด่วนศรีรัช ของกรมทางหลวง และทางโลคัสโร้ด ของการทางรถไฟ มีผลกระทบต่อ
การเดนิทางของประชาชนในเขตเทศบาล ในช่วงที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จสิ้น 

 3. การขุดลอกคูคลอง ประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ขุดลอกคูคลองจะได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
ซึ่งอาจต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ าล าคลอง   

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ปัญหา อุปสรรค 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อช่วยลดเวลาในการท างานและท าให้การมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒)  เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลเป็นชุมชนเมือง มีครัวเรือนและประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
มากท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และปัญหาน้ าเน่าเสีย 

๓)  ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 

4)  พ้ืนที่ถนนในเขตเทศบาลคับแคบไม่มีไหล่ทาง  ไม่สามารถขยายเขตถนนออกไปได้  

 แนวทางการแก้ไข   
1)  วางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดสมรรถนะใน

ต าแหน่งต่าง ๆให้เหมาะสม  มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน  สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

2)  จัดท าโครงการคัดแยกขยะ และโครงการบัดบัดน้ าเสีย 
3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจการใน

พัฒนาท้องถิ่น 
4)  ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน จัดการจราจรให้เกิดความคล่องตัว 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1.1.1 ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี 
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

1.1.2 สาระส าคัญ 
- สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท า

ให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่า
ฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึนตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
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การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นใน
การเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อ
การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวม
อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะ
ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็น
ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่
ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผัน
ผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มก ารก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยาย
ก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น



๓๓ 
 
ความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือค้านอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็น
เงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะ
กระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้ง เกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วย
แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน 



๓๔ 
 
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผล
ให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ 
ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และกา ร
คุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากขึ้น 
และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การ
วิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมี
เป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คน
ไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
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ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการ เงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุก
ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังที่เป็นจุดแข็งและ
เป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ 
การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
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ระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการทางาน และการ
เรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการ  
มีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย
ต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุ ขให้กับคนในชาติได้ 
จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน



๓๗ 
 
อนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศ
ไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทย
ทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1.3 วิสัยทัศน์ 
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกัน
ในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป 
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ 
สรุปได้ ดังนี ้

1.1.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 
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(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
1.1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

1.1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 

ต้องใหค้วามสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง 
1.1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
1.1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี เขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
1.1.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.1.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง 
มีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ 
ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่ วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.1.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
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ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

1.1.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

1.1.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะสามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนฯ ดังนี้ 

  1.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่ง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่ านิยม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

  2.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 

  3.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
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มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

  4.  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ 
ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ า
น้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและ
ทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญใน
เวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น 
มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก
เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ 
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและการ
บริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

  5.  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนด
เป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
และมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  6.  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความ
ครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูก
ส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบ
ราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/
โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

 ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ของรัฐบาล 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 

แนวทางการก าหนดนโยบาย 
1.  ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ 
2.  ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสม พอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุ มีผล และการ

มีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  
3.  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
4.  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
5.  ความต้องการของประชาชน 

นโยบาย 11 ด้าน 
1.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3.  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4.  การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7.  การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 
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9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ตลอดจนประชาชนมีความม่ันคงอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสังคม 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7.  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8.  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม และเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมหลักของคนไทย จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ 
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
4.  ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
6.  มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
7.  เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติ รู้คิด รู้ท า 
10 รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
(พ.ศ.2561-2564) 

พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี 

 วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
    เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชนเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  1. ผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค”์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีเพ่ิมมากขึ้น  
 2. ศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่สามารถรองรับการผลิตสินค้า  

“มากขึ้นเพ่ิมรรค์ มีเชิงสร้างส  
  3. มีการน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า 
OTOP มากขึ้น 
 กลยุทธ์ : 
  1.1 พัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พร้อมขยาย

านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์ ผ่ โดยพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงเครือข่ายที่ทันสมัย  
  1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันงานวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1  สู่มาตรฐานสากล 
  1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าต้นทุนสนับสนุนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด   ภาคกลาง
ตอนบน 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
 1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และของลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาและป่าสัก ได้รับการเพ่ิมคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวามมาก
ขึ้น 
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 2. มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 
 กลยุทธ์ : 
 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และพัฒนาโครงการพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง    ตอนบน 1 
  2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและสุขภาพ 
  2.3 ยกระดับการตลาดและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
  การเพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/
ป่าสักและล าน้ าสาขา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
 1. ระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสักและล าน้ าสาขามีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 2. มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ชุมชน และ
เมืองลดลง 
 3. สามารถน าขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 กลยุทธ์ : 
  3.1  การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย ในการน าเทคโนโลยี 

มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในกลุ่  
  3.2 ยกระดับการให้ความรู้ และส่งเสริมการน าขยะและผักตบชวาไปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
  เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการขยายตัว
ของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกับการวางระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานรองรับการขยายตัว
ของเมือง 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. มีสภาพ “ความเป็นเมือง” ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความสะดวกในการเดินทาง 
 2. มีโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสมในการสัญจร ขนส่ง และกระจายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถ
ลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการขนส่งผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวมทั้งการ
เข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว 
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 กลยุทธ์ : 
  4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจให้มีความพร้อม
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   4.2 พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจาย
สินค้าเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 
  4.3 เพ่ือสร้างคุณค่าและ รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1คง  ความ
โดดเด่นของเมือง สถานที่ส าคัญ และชุมชนที่มีทุนทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ตลอดไป 
  4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ในเขตชุมชนเมืองให้เป็น
ระเบียบและสวยงาม 
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1.4   แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2561-2564) 
 วิสัยทัศน์  “จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
 เป้าประสงค์รวม 

1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ 
2. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและภาค 

บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
3. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 
1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการด ารงชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ

สินค้าและภาคบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาและบริหารจัดการจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ 

การเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและสิ่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในความเป็น 

คนนนท์ และเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโต 
    ของเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรมภาค
พาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธ์ที่ ๒ ฟ้ืนฟู พัฒนา และส่งเสริมจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
    ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ 
    และเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นแหล่งประกอบธุรกิจทีมีคุณภาพและ 
    เชิงสร้างสรรค์ 
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  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที 3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อันดีงาม 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลเมืองบางกรวยได้รวบรวมข้อมูลของแผนฯในระดับต่าง ๆ จากระดับชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัด และ
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” 
  พันธกิจ (mission) 
  1. ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
  3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ  
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน 
  5. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ  
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย  ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่  ที่มาจากสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งเทศบาล
เมืองบางกรวยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้  5  ด้านดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1.  พ้ืนที่เขตเทศบาลพ้นภัยน้ าท่วม 
 2.  โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 3.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 4.  สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ 
 5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกด้าน 
 6.  ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นเลิศ 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ าไม่ท่วม 

 ๒)  ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
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 ๓)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๔)  ระดับความสุขครัวเรือน   
 ๕)  ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน  

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  ร้อยละ 90 
  ๒)  ร้อยละ 90 

๓)  ร้อยละ 90 
๔)  เฉลี่ยระดับ 9  
๕)  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90 
2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
1.1  พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 
1.2  พัฒนาระบบระบายน้ า 
1.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการอุกทกภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1  ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
2.2  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
2.3  พัฒนาระบบจราจร 
2.4  พัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1  บริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
3.2  บริหารจัดการ คุณภาพแหล่งน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.3  บริหารจัดการเหตุร าคาญและมลพิษอ่ืน ๆ 
3.4  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูด้านการสาธารณสุข 
4.2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและ 
      ผู้ประสบภัย     
4.3  ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4  ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
4.5  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.6  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
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4.7  ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
5.2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 
5.3  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 
5.4  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.5  การพัฒนาระบบรายได้ 
5.6  การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและวันส าคัญต่าง ๆ  
5.7  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาต่าง ๆ  
       ของเทศบาล 
5.8  ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของ      
       ประชาชน     
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลเมืองบางกรวย ในป จจุบันมีลักษณะของชุมชนเมืองเป นส วนใหญ เพราะมีเขตติดต อกับ 

กรุงเทพมหานคร ท าใหมีประชากรในเมืองหลั่งไหลเขามาซื้อที่อยูอาศัย ในเขตเทศบาลเปนจ านวนมากท าใหเกิด 
ปญหาตาง ๆ ที่เปนปญหาในลักษณะของชุมชนเมือง เชน ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาสิ่งแวดลอม มลพิษ ขยะ  
ปญหาสังคม ปญหายาเสพติด ฯลฯ ประชาชนจะเริ่มตางคนตางอยูไมมีสวนรวมในการท ากิจกรรม สวนรวม และเขามา
มีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเริ่มลดลง เทศบาลเมืองบางกรวยจึงมุ งมั่น
พัฒนาใหเมืองมีสภาพแวดลอมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเนนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมุงสูวิสัยทัศน
ของเทศบาลวา“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถวนหนา” โดยประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนาจ านวน 5 ยุทธศาสตร คือ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาน้ าทวม เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีเขตติดกับ 
แมน้ าเจาพระยา  คลองบางกอกนอย และคลองบางกรวย เมื่อถึงฤดูน้ าหลากท าใหมักจะเกิดน้ าทวมในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
ประชาชนเกิดความเดือดรอน จึงจ าเปนจะตองแกไขปญหาน้ าทวมอยางเรงดวน  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานไมว
าจะเปนเสนทางคมนาคมไฟฟา สาธารณูปโภคการจราจรและผังเมือง  จะชวยใหประชาชนไดใชชีวิตประจ าวันไดอยาง
ปลอดภัย  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม การเปนสังคมเมืองท าใหเกิดปญหาตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม  
ซึ่งจ าเปนจะตองไดรับการแกไข เพ่ือท าให้เมืองมีสภาพแวดลอมที่ดีและนาอยูอาศัย  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข การที่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนจะตองไดรับ
การสงเสริมดานการสาธารณสุข การศึกษา สงเสริมอาชีพและรายได สงเสริมคุณภาพชีวิต และสงเคราะหใหแก เด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสตาง ๆ สงเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน สงเสริมการกีฬา นันทนาการและ
สถานที่พักผอน หยอนใจ รวมทั้งแกไขปญหายาเสพติด  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ การตอบสนองปญหาความตองการ
ของประชาชน และการบริการสาธารณะตาง ๆ จะตองมีระบบ บริหารจัดการตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร พัฒนาการใหบริการ โดยมี แผนการพัฒนา  ต าง ๆที่สามารถรองรับตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนได และการพัฒนาเทศบาลจะบรรลุเปาหมายสูงสุดไดจ าเปนจะตองใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการพัฒนา  

ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 5 เปนจุดยืนและเป็นตัวขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลไดอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 เทศบาลเมืองบางกรวยมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้าง
กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาล
เมืองบางกรวยจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง   โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็น ในการใช้ทรัพยากร
รายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  
การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่
ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

จุดแข็ง  
1. ประชาชนมีความรู้ความสามารถที่ช่วยเหลือพัฒนาเทศบาลได้ 
2. ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  เทศบาลมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเงินสะสมเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
4. เทศบาลมีจ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ในเขตเทศบาลมีวัดที่เก่าแก่เป็นมรดกของท้องถิ่น 
6. มีพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ดั่งเดิมของท้องถิ่น 
7. มีวัฒนธรรมดั่งเดิมของท้องถิ่นที่ดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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จุดอ่อน 

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

ประชาชนในพื้นท่ีมีมาก 
8. เกิดหมู่บา้นจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีปริมาณชุมชนหนาแน่นขึ้น 

โอกาส 
1. นโยบายการกระจายอ านาจภารกิจ และงบประมาณสู่ท้องถิ่น 
2. นักวิชาการพยายามให้รัฐ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น และให้เป็นรากฐานของ

ประชาธิปไตยระดับประเทศ 
3. มีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ ท าให้การ

ติดต่อและการเดินทางเข้าเมืองหลวงมีความสะดวกและรวดเร็ว 
4. ในเขตเทศบาลมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น ท าให้จัดเก็บรายได้เกี่ยวกับที่ดินได้เพ่ิมมากข้ึน 
5. การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี ๒๕๕๘ ท าให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆเพ่ิมมากข้ึน 
6. เทคโนโลยี และสารสนเทศการสื่อสารต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความทันสมัย สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
7. มีรถไฟฟ้าและทางด่วนผ่านในเขตเทศบาล 

อุปสรรค 
1. การเมืองของประเทศขาดเสถียรภาพ  ท าให้รัฐบาลไม่สามารถท างานได้ตามนโยบาย ปัญหาความแตกแยก

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

ท้องถิ่นในปัจจุบัน 
7. เป็นทางผ่านและทางลัดระหว่างกรุงเทพฯและจังหวัดนนทบุรี ท าให้มีปริมาณรถยนต์มากท าให้การจราจร

ติดขัด 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

การประเมินสถานการณ์ 

ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 

การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

เมื่อรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้วจะท าให้
อปท.มีทิศทางชัดเจนขึ้นในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ 

 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบ กฎหมายในปัจจุบันก าลัง
ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
คล่องตัวมากข้ึน ท าให้สามารถตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาจากเศรษฐกิจระดับมหภาค 
ท าให้สินค้าของแพง  

การเข้าสู่ AEC ท าให้มีโอกาสทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน แต่แนวโน้มอัตราเงิน
เฟ้อยังมีเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ประชาชน
ในท้องถิ่นจะต้องรับภาระการใช้จ่ายมาก
ขึ้น  

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

การเพ่ิมจ านวนประชากรจากในตัว
เมืองเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในเขต
เทศบาลเป็นจ านวนมาก 

ประชากรในเขตเทศบาลมีเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ จึงท าให้ปัญหาอาชญากรรมก็มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามจ าเป็นต้องมีการ
สอดส่องดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น 

 ปัญหายาเสพติดจากภายนอกเข้า
มาระบาด 

ไม่มีแนวโน้มลดลง หากประชาชนไม่
ช่วยกันสอดส่องดูแล และครอบครัวไม่
อบอุ่นและเข้มแข็ง 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มี
แรงงานต่างชาติเข้ามาจ านวนมาก  

แรงงานต่างชาติเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานใน
ท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไม่มีงานท า ซึ่งอาจเกิดจากการ
เลือกงานด้วยส่วนหนึ่ง  และอาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรมตามมา 
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ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

การประเมินสถานการณ์ 

ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาในการเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต มีความเร็ว และกว้าง
ขว้างมากขึ้น อุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อ
มีประสิทธิภาพ และราคาถูกลง 

อปท.สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรได้มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสาร และรับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
  



๖๒ 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การเสริมสรา้งความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 10
ด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนาภาค เมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้ าใน

สังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การเจริญเติบโตที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคม

แห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

และความร่วมมอืกับสถาน

ประกอบการ สถานศึกษา 

และชุมชนเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรม และ

เกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

การท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่ง

อ านวยความสะดวกด้านการ

ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล

และประทับใจนักท่องเที่ยว 

สนับสนุนการท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

การเพิ่มศักยภาพการจัดการ

มลภาวะสิ่งแวดล้อม โดย

การฟื้นฟูคุณภาพระบบ

นิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/

ป่าสักและล าน้ าสาขา และ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วย

การใช้นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการ

ขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบ

แผนเหมาะสม และสอดคล้องกับ

การวางระบบโครงข่ายบริการพ้ืน

ฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

แผนพัฒนา

กลุ่ม

จังหวัด

ภาคกลาง

ตอนบน 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

รองรับการอยู่อาศัยของ

ประชาชนทุกระดับ 

แผนพัฒนา

จังหวัด

นนทบุร ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ให้กับภาคการบรกิาร ภาคเกษตรกรรม

ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทนุและการทอ่งเที่ยว

ที่มีคุณภาพและมมีาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 

พัฒนาเมือง

นนทบุรี เพื่อการ

อยู่อาศัยของ

ประชาชนอย่างมี

ความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เสริมสร้างและ

พัฒนาการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

เสริมสร้างและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได้

มาตรฐานและมี

มูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรมนุษย์

และสังคมให้

ก้าวหน้า ปลอดภัย 

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

พัฒนาการบริหาร

จัดการให้มี

ประสิทธิภาพและ

สามารถรองรับการ

เข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

พัฒนา ส่งเสริม

และอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินอันดี

งาม 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัดนนทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาเมือง

นนทบุรี เพื่อการ

อยู่อาศัยของ

ประชาชนอย่างมี

ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เสริมสร้างและ

พัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได้

มาตรฐานและมี

มูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรมนุษย์

และสังคมให้

ก้าวหนา้ 

ปลอดภัย และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาการ

บริหารจัดการให้

มีประสิทธิภาพ

และสามารถ

รองรับการเข้าสู่

ประชาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนา ส่งเสริม

และอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอันดีงาม 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

นนทบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการ

บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

พื้นที่เขตเทศบาล
พ้นภัยน้ าท่วม 

ประชาชนได้รับการบริการที่
เป็นเลิศ 

โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมดี สะอาด 
ปราศจากมลพิษ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ครบทุกด้าน 

1. พัฒนาระบบ
ป้องกันน้ าท่วม 
2. พัฒนาระบบ
ระบายน้ า 
3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
อุทกภยั 

1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูล
ข่าวสาร 
3. พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน 
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การพัฒนาระบบรายได้ 
6. การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีการท่องเท่ียวและวัน
ส าคัญต่างๆ 
7. การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน แผนชุมชน การ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ของ
เทศบาล 
8. ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน ทา่เทียบเรือ
และสาธารณูปโภค 
2. พัฒนาระบบไฟฟา้
สาธารณะ 
3. พัฒนาระบบ
จราจร 
4. พัฒนา ควบคุม
อาคารและผังเมือง 

1. บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
2. บริหารจัดการ 
ปรับปรุงคุณภาพแหล่ง
น้ าและระบบบ าบัดน้ า
เสีย 
3. บริหารจัดการเหตุ
ร าคาญและมลพิษอื่น 
ๆ 
4. บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม 
รักษา และฟื้นฟูด้านการ
สาธารณสุข 
2. ส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 
3. เสริม สนับสนุน อาชีพส่ง
พัฒนารายได้ประชาชนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
และชุมชน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา
นันทนาการและสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
7. ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 
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1.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

เป้าประสงค ์
พ้ืนที่เขตเทศบาลพ้นภัยน้ าท่วม 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบป้องกัน

น้ าท่วม 
2.พัฒนาระบบระบาย

น้ า 
3.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการอุทกภัย 

แผนงาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/แผนงานการ

รักษาความสงบภายใน 

โครงการ 
1. โครงการก่อสรา้ง/
ปรับปรุง ประตูระบายน้ า 
2. โครงการก่อสรา้งพนัง
กั้นน้ า 
3. โครงการก่อสรา้ง
เขื่อนป้องกันน้ าท่วม 
4. โครงการก่อสรา้ง
สถานีสูบน้ า 

1.โครงการดาดคลอง 
2.โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ป้องกันน้ า
เซาะ 
3.โครงการลอกคลอง
และท่อระบายน้ า 
4.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า 
5.โครงการก าจดัสิ่งกีด
ขวางทางระบายน้ า 

1.โครงการตดิตั้งระบบ
บริหารจดัการอุทกภยั 
2.โครงการจัดท าแผน
บริหารจดัการอุทกภยั 
3.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
เตรียมความพร้อมในการ
บริหารจดัการอุทกภยั 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค ์ โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย 

กลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน ทา่เทียบเรือ
และสาธารณูปโภค 

2.  พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

3. พัฒนา
ระบบจราจร 

แผนงาน แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน/
แผนงานการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

โครงการ 
1. โครงการ
ปรับปรุง /
ก่อสร้างถนน 
2. โครงการ
ก่อสร้าง /ปรับปรุง
สะพาน 
3. โครงการ
ก่อสร้าง /ปรับปรุง
ท่าเทียบเรือ 
4. โครงการ
ก่อสร้าง /ปรับปรุง
สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

1. โครงการติดตั้ง/
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 

1. โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
2. โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 
3. ทาสีตเีส้น
จราจร 
4. ติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร
ต่าง ๆ 
5. โครงการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ไฟจราจรและ
เครื่องหมายจราจร 

4.  พัฒนา 
ควบคุมอาคาร
และผังเมือง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน/
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. ตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารให้
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
2. จัดท าผังเมือง
เฉพาะ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์ สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปราศจากมลพิษ 

กลยุทธ์ 
1.บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

2.บริหารจัดการ 
คุณภาพแหล่ง
น้ าและระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

3.บริหาร
จัดการเหตุ
ร าคาญและ
มลพิษอ่ืน ๆ 

แผนงาน แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน/
แผนงาน

สาธารณสุข 

โครงการ 
1. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 
2. โครงการรักษาความสะอาดใน
ชุมชน (BCD) 
3. โครงการจัดท าแผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอย 
4. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
การก าจัดขยะมูลฝอย 
5. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะ
อินทรีย์ 
6. โครงการชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่ Zero 
waste 
7. โครงการรักษ์คูณรักษ์โลก 
8. โครงการก าจัดขยะอันตรายใน
ชุมชน 
9. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
10. โครงการจัดท าฐานข้อมูลขยะ
มูลฝอย 
11. โครงการจัดท าฐานข้อมูลขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบางกรวย 
12. โครงการต่างๆเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1. โครงการคืนคลอง
สวยสู่ชุมชน 
2. โครงการก่อสร้าง
ระบบฟื้นฟูคุณภาพ
น้ า 
3. โครงการสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
จากการล้างรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย 
4. โครงการต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัการบรหิาร
จัดการคุณภาพน้ า
และระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

1. โครงการ
บริหารจดัการเหตุ
ร าคาญในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 
2. โครงการอบรม
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเหตุ
ร าคาญ 
3. โครงการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
บริหารจดัการเหตุ
ร าคาญ 

4.บริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน/
แผนงาน

สาธารณสุข 

1. โครงการอบรม
พิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
2. โครงการนิทรรศการ
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
3. โครงการจดัซ้ือที่ดิน
เพื่อการก่อสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองบางกรวย 
4. โครงการปลกู
จิตส านกึในการจัดการ
และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ดีภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 
5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 
6. โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

เป้าประสงค ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกด้าน 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม 
ป้องกัน 
ควบคุม รักษา 
และฟื้นฟูด้าน
การ
สาธารณสุข 

2.ส่งเสริม คุณภาพ
ชีวิตและสงเคราะห์
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ปว่ยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย 

3.ส่งเสริม 
สนับสนนุอาชีพ  
พัฒนารายได้
ประชาชนและ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนงาน 
แผนงาน
สาธารณสขุ/
แผนงานงบ
กลาง 

แผนงานสาธารณสุข/
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/
แผนงานการศึกษา/
แผนงานงบกลาง 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

โครงการ 

1.โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผูท้ าหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน 
2.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
3.โครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้าน 
อาหารและแผงลอย 
4.โครงการตรวจ
ร้านอาหารมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย  
5.โครงการชุมชนปลอด
พิษสุนัขบ้า 
6.โครงการควบคุม 
ป้องกันโรคติดต่อในเขต
เมือง 
7.โครงการจัดระเบียบ
การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ 
8.โครงการพฒันา
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
9.โครงการติดตามเฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่ /อุบัติ
ซ้ า 
10.กิจกรรมสมทบ
งบประมาณ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที ่
11.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

4.ส่งเสริม 
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของสถาบัน
ครอบครัว 

และชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

5.ส่งเสริม 
สนับสนุนกีฬา 
นันทนาการ
และสถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

6.ส่งเสริม 
สนับสนุน
การศึกษา 

ทั้งในและ
นอกระบบ 

7.ป้องกัน 
แก้ไข เฝ้า
ระวังปัญหา
ยาเสพติด 

แผนงาน
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

1.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ครบวงจร 
2.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
3.โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
4.โครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
5.โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูป้่วย
เอดส ์
6.โครงการส่งเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
7.โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพิการ 
8.โครงการพฒันาศักยภาพคนพิการ 
9.โครงการฝึกอาชีพคนพิการ 
10.โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 
11.โครงการกลุ่มสตรบี าเพญ็ประโยชน ์
12.โครงการจัดเกบ็ข้อมลูคนพิการ 
13.โครงการพฒันาศักยภาพกลุม่สตรีฯ 
14.โครงการอาหารเสริม นม 
15.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
16.โครงการฝึกอาชีพแก่เดก็ด้อยโอกาส 
17.โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย 
18โครงการอาหารกลางวัน 
19.โครงการบ้านท้องถ่ินประชารฐัร่วม
ใจเทิดไท้องค์ราชัน 
20.โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงทีอ่ยู่
อาศัย 
21.โครงการคืนคนดีสูส่ังคม 
22.โครงการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร ้
23.โครงการต่างๆเกี่ยวกบัการสง่เสริม 
คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สงูอายุ คนพิการ ผูป้่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสและผูป้ระสบภัย 

1.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทการ
ท าอาหาร 
2.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภท 
คหกรรม 
3.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทงานช่าง
ต่างๆ 
4.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทงาน
หัตถกรรม 
5.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภท
สิ่งประดิษฐ ์
6.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทการ
บริการ 
7.โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภท
เกษตรกรรม 
8.โครงการจัดแสดง
สินค้าและจัดจ าหน่าย
สินค้าของเทศบาลเมือง
บางกรวย 
9..โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการสง่เสรมิ 
สนับสนุนอาชีพ  พัฒนา
รายได้ประชาชนและ
เศรษฐกจิพอเพียง 

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
ครู /ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
3.โครงการอบรมและ
พัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4.โครงการจัดอบรม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
5.โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
6.โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริเวณ  ต าบลบางกรวย 
7.โครงการคุณธรรมน าชีวิต
พอเพียงตามพระราชด าร ิ
8.โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมือง
บางกรวย 
9.โครงการก่อสร้างเข่ือนกัน
ดินพร้อมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบางกรวย 
10.โครงการอบรมพัฒนา
สังคมอาเซียน 
11.โครงการเพิ่มศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
11.โครงการอุดหนุนเงิน
เพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา 
12.โครงการต่างๆเกี่ยวกบั
การสง่เสรมิ สนับสนุน
การศึกษา 
ทั้งในและนอกระบบ 

1.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพศูนย์
พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน 
2.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ชุมชน 
3.โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกับ
การส่งเสริม 
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
สถาบัน
ครอบครัว 
และชุมชน 

1.โครงการกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 
2.โครงการกีฬา
มวลชนเฉลมิพระ
เกียรติฯ (ร่วม( 
3.โครงการ
ฝึกอบรมกีฬาภาค
ฤดูร้อน 
4.โครงการกีฬา
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดนนทบุร ี 
5.โครงการถมที่ดิน
ส าหรับการ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ 
6.โครงการจ้าง
ออกแบบก่อสร้าง
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 
7.โครงการ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ 
8.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม สนบัสนุน
กีฬา นันทนาการ
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

1.โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
2.โครงการ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
3.โครงการ
ติดตามผู้เสพยา
เสพติดที่ผ่าน
การบ าบัด 
4.โครงการต่างๆ 
เกี่ยวกับการ.
ป้องกัน แก้ไข 
เฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะ 

เป้าประสงค ์ ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

2.การพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และระบบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

4.ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ป้องกันการรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

แผนงาน 
แผนงาน
บริหารทั่วไป/
ทุกแผนงาน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ทุก
แผนงาน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ทุก
แผนงาน 

โครงการ 

1.โครงการปรับปรงุ ภูมิ
ทัศน์รอบส านักงานเทศบาล
ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 
2.โครงการปรับปรงุ อาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองบาง
กรวย ๔ ช้ัน 
3.โครงการปรับปรงุอาคาร
เก็บพสัดุวัดโพธ์ิบางโอ 
4.โครงการส่งเสริมบุคลากร
ดีเด่น 
5.โครงการพฒันาบุคลากร 
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 
7.โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
เจ้าหน้าที่เทศบาล 
8.โครงการราชการไทย
โปรง่ใสร่วมกันต้านคอรปัช่ัน 
9.โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู ้
10.โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู ้
11.โครงการปรับปรงุและ
ดัดแปลงอาคารกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
12.โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ 
13.โครงการต่างๆเกี่ยวกบั
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

5.การ
พัฒนา
ระบบ
รายได ้

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

6.การอนุรักษ์ 
ส่งเสริม ฟื้นฟู 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
ท่องเที่ยวและ
วันส าคัญต่างๆ 

7.การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนชุมชน การ
ประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
และแผนพัฒนา
ต่างๆ ของเทศบาล 

8.ส่งเสริม 
สนับสนุน
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป/
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป/แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

1.โครงการพฒันา
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.โครงการจัดท าระบบ
แบบฟอร์มค ารอ้งทั่วไป
อิเลก็ทรอนิกส ์
3.โครงการจัดท าระบบ
จองห้องประชุมภายใน
ส านักงาน 
4.โครงการจัดท าระบบ
ปฏิทินแผนการ
ด าเนินงานประจ าป ี
5.โครงการจัดท าระบบ
รายงานการจัดท า
โครงการ 
6.โครงการติดตามและ
ประเมินผลความส าเรจ็
ของโครงการ 
7.โครงการจ้างวาง
ระบบและติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ อาคารหลงั
ใหม ่
8.โครงการเช่าระบบ 
Cloud Server 
9.โครงการพฒันาระบบ
โทรศัพท์แบบ VoIP 
10.โครงการจัดหาและ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการข้อมูลเชิงแผนที ่
11.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

1.โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร 
2.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย ระยะต่อเนื่อง 
3.โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน )อปพร(.  
4.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน )อปพร(.  
5.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.โครงการพฒันาเครอืข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
7.โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง 
8.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงบัเหตุอัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา 
9.โครงการฝึกอบรมดบัเพลิงเบือ้งต้น
และอพยพหนีไฟ 
10.โครงการจัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้าง
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
11.โครงการจัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้าง
สถานีจอดเรือดบัเพลิง 
12.โครงการก่อสร้างอาคารสถานี
ดับเพลิงย่อยบรเิวณประตรูะบายน้ า
สะพานพระราม ๗ 
13.โครงการเดินท่อดับเพลิง ในชุมชน 
14.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค .ส.ล. บริเวณอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15.โครงการปอ้งกันและบรรเทาปัญหา
จากอุทกภัยและวาตภัย 
16.โครงการต่างๆเกี่ยวกบัการสง่เสริม 
สนับสนุน ป้องกันการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1.โครงการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันา
เทศบาลและการ
จัดท างบประมาณ 
2.โครงการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
3.โครงการรวบรวม
ข้อมูลเอกสารด้าน
นโยบายและแผน 
4.โครงการรวบรวม
ข้อมูล เอกสารด้าน
งบประมาณ 
5.โครงการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการ
จัดท าแผนพฒันา
ของเทศบาล 
6.โครงการส ารวจ
ข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
เศรษฐกจิพอเพียง 

)ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า( ) 
7.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนชุมชน การ
ประสาน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
และแผนพฒันา
ต่างๆ ของเทศบาล 

1.โครงการ
จัดต้ังสถาน 
ธนานุบาล
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
2.โครงการ
เผยแพร่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การช าระภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม 
3.โครงการ
จัดท า
สต๊ิกเกอร์รับ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูล
ฝอย 
4.โครงการ
จัดเก็บรายได้
เคลื่อนที่ 
5.โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกับ
การพัฒนา
ระบบรายได้ 

1.โครงการจัดงาน
พิธีในวันส าคัญ
ต่างๆ 
2.โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยว 
3.โครงการวัน
เทศบาล 
4.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
5.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
6.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
วันข้ึนปีใหม ่
7.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
วันสงกรานต ์
8.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
ท่องเที่ยวและวัน
ส าคัญต่างๆ 

1.โครงการพฒันา
การเมืองการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข 
2.โครงการ
นายกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน 
3.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผูบ้รหิาร
ท้องถ่ินและสมาชิก
สภาเทศบาล 
4.โครงการจัดต้ัง
ชุมชนและเลอืกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 
5.โครงการกระจกหก
ด้าน 
6.โครงการส ารวจการ
ติดตั้งหอกระจายข่าว 
7.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการสง่เสรมิ 
สนับสนุน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุขและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.พัฒนา
ระบบการ
บริการ
สาธารณะ 

1.โครงการ
เตรียม
ความพร้อม
ประกวด
ส านัก
ทะเบียน
ดีเด่น 
2.โครงการ
ปรับปรุง
และตกแต่ง
พื้นที่ภายใน
ห้องงาน
ทะเบียน
ราษฎร 
3.โครงการ
ต่างๆ
เกี่ยวกับ
การพัฒนา
ระบบการ
บริการ
สาธารณะ 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป/แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ยท 01 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวย 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการ

บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

พื้นที่เขตเทศบาล
พ้นภัยน้ าท่วม 

ประชาชนได้รับการบริการที่
เป็นเลิศ 

โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมดี สะอาด 
ปราศจากมลพิษ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ครบทุกด้าน 

1.  พัฒนาระบบ
ป้องกันน้ าท่วม
2. พัฒนาระบบ
ระบายน้ า 
3 .พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
อุทกภยั 

1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมลู
ข่าวสาร 
3. พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน ป้องกัน 
รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
5. การพัฒนาระบบรายได ้
6. การอนุรกัษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีการท่องเที่ยวและวัน
ส าคัญต่างๆ 
7. การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
แผนชุมชน การประสาน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินและ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล 
8. ส่งเสรมิ สนับสนุน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 .ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน ทา่เทียบเรือ
และสาธารณูปโภค 
2.  พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
3.  พัฒนาระบบ
จราจร 
4.  พัฒนา ควบคุม
อาคารและผังเมือง 

1. บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
2. บริหารจัดการ 
ปรับปรุงคุณภาพแหล่ง
น้ าและระบบบ าบัดน้ า
เสีย 
3. บริหารจัดการเหตุ
ร าคาญและมลพิษอื่น 
4. บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม 
รักษา และฟื้นฟูด้านการ
สาธารณสุข 
๒ .ส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 
๓. . ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพ 

รายได้ประชาชนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
และชุมชน 
5  .ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา
นันทนาการและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
7. ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่ที่น้ าไม่ท่วม 

ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจ
ในการรับบริการของประชาชน 

ร้อยละ 90 ของโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้มาตรฐานและ

ปลอดภัย 

ร้อยละ 90 ของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ยระดับ 9 ของเกณฑ์
ความสุขของครัวเรือน  

ค่าเป้าหมาย 

ยท 02 

1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานสาธารณสุข 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
5. แผนงานงบกลาง 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
5. แผนงานงบกลาง 
6. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
9. แผนงานเคหะและชุมชน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่รองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมือง

นนทบุรี เพื่อการ
อยู่อาศัยของ

ประชาชนอยา่งมี
ความสุข 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

พื้นที่เทศบาล
พ้นภัยน้ าท่วม 

ร้อยละของ
พื้นที่ที่น้ าไม่

ท่วม 

75 80 85 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี

พัฒนาระบบ
ป้องกันน้ าท่วม 
 

1. โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง ประตู
ระบายน้ า 
2. โครงการ
ก่อสร้างพนังกั้น
น้ า 
3. โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วม 
4. โครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบ
น้ า 

กองช่าง งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

          พัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

1 .โครงการดาด
คลอง 
2. โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
ป้องกันน้ าเซาะ 
3. โครงการลอก
คลองและท่อ
ระบายน้ า 
4. โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า 
5. โครงการ
ก าจัดสิ่งกีด

กองช่าง งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยท.03 



๗๑ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ขวางทางระบาย
น้ า 

          พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
อุทกภยั 

1. โครงการ
ติดต้ังระบบ
บริหารจัดการ
อุทกภยั 
2. โครงการ
จัดท าแผน
บริหารจัดการ
อุทกภยั 
3. โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์
เตรียมความ
พร้อมในการ
บริหารจัดการ
อุทกภยั 

กองช่าง งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยู่อาศัยของ
ประชาชนอยา่งมี
ความสุ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

โครงสร้าง
พื้นฐานได้

มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

 

ร้อยละของ
โครงสร้าง

พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน

และ
ปลอดภัย 

75 80 85 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ถนน 
ทางระบายน้ า 
สะพาน ทา่
เทียบเรือและ
สาธารณูปโภค 

1. โครงการ
ปรับปรุง /
ก่อสร้างถนน 
2. โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงสะพาน 
3. โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงท่าเทียบ
เรือ 
4. โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง

กองช่าง  



๗๒ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

           .พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

1. โครงการ
ติดต้ัง /ปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง  

           .พัฒนาระบบ
จราจร 

1. โครงการ
ติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจร 
2. โครงการ
ติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบ 
3. ทาสีตีเส้น
จราจร 
4. ติดต้ัง
เครื่องหมาย
จราจรต่าง ๆ 
5. โครงการ
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ไฟ
จราจรและ
เครื่องหมาย
จราจร 

กองช่าง งานเทศกิจ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

          พัฒนา 
ควบคุมอาคาร
และผังเมือง 

1. ตรวจสอบ
การก่อสร้าง
อาคารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
2. จัดท าผังเมือง
เฉพาะ 

กองช่าง  



๗๓ 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เสริมสร้างและ

พัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากร

ธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

พัฒนาให้เป็น

เมืองที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมดี 
สะอาด 

ปราศจาก
มลพิษ 

 

ระดับความพึง
พอใจของ

ประชาชนต่อ
การบริหาร

จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

75 80 85 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี

บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 
และสิ่ง
ปฏิกูล 
 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะมูล
ฝอยให้แก่
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี 
2. โครงการ
รักษาความ
สะอาดในชุมชน
(BCD) 
3. โครงการ
จัดท าแผนแม่บท
การจัดการขยะ
มูลฝอย 
4. โครงการ
จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การก าจัดขยะมูล
ฝอย 
5. โครงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
ขยะอินทรยี ์
6. โครงการ
ชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่ 
Zero waste 
7. โครงการรักษ์
คูณรักษ์โลก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๗๔ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

8. โครงการ
ก าจัดขยะ
อันตรายใน
ชุมชน 
9. โครงการ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 
10. โครงการ
จัดท าฐานข้อมูล
ขยะมูลฝอย 
11. โครงการ
จัดท าฐานข้อมูล
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
12. โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

          บริหาร
จัดการ 
คุณภาพ
แหล่งน้ า
และระบบ
บ าบัดน้ า
เสีย 
 

1. โครงการคืน
คลองสวยสู่
ชุมชน 
2. โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ า 
3. โครงการสร้าง
ระบบบ าบัดน้ า

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม
และกองช่าง 

 



๗๕ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เสียจากการล้าง
รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย 
4. โครงการต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
คุณภาพน้ าและ
ระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

          บริหาร
จัดการเหตุ
ร าคาญและ
มลพิษอื่น ๆ 
 

1. โครงการ
บริหารจัดการ
เหตุร าคาญใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย 
2. โครงการ
อบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเหตุ
ร าคาญ 
3. โครงการต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
เหตุร าคาญ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

          บริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. โครงการ
อบรมพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๗๖ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2. โครงการ
นิทรรศการวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
3. โครงการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อ
การก่อสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
4. โครงการปลูก
จิตส านึกในการ
จัดการและ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
5. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อม 
5. โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 



๗๗ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได้

มาตรฐานและมี

มูลค่าเพิ่ม 

และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรมนุษย์

และสังคมให้

ก้าวหน้า ปลอดภยั 

และยั่งยืน 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่

รองรับการอยู่

อาศัยของ

ประชาชนทุก

ระดับ 

และประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาเป็นเมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ให้กับ

ภาคการบรกิาร 

ภาคเกษตรกรรม

ภาคพาณิชยก

รรม ภาคการ

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพและม ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยู่ดี
มีสุข 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีครบทุกด้าน 

 

ระดับความสุข
ครัวเรือน   

7.5 8 8.5 9 เพิ่มเฉลี่ย 0.5 
คะแนน 

1. ส่งเสริม 
ป้องกัน 
ควบคุม 
รักษา และ
ฟื้นฟูด้าน
การ
สาธารณสุข 

1. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ท าหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน 
2. โครงการ
รณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
3. โครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้าน 
อาหารและแผง
ลอย 
4. โครงการตรวจ
ร้านอาหาร
มาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติ
อร่อย  
5. โครงการชุมชน
ปลอดพิษสุนัขบ้า 
6. โครงการ
ควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อในเขต
เมือง 
7. โครงการจัด
ระเบียบการเลี้ยง
และปล่อยสัตว ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดล้อม 

 



๗๘ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

8. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
9. โครงการ
ติดตามเฝ้าระวัง
โรคอุบัติใหม่ /อุบัติ
ซ้ า 
10. กิจกรรม
สมทบงบประมาณ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่
11. โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกบัการ
สาธารณสุข 

          2. ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต
และ
สงเคราะห์
เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปว่ย
เอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส
และ
ผู้ประสบภัย 
 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุครบวงจร 
2.โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
3.โครงการถมดิน
เพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม / กอง
การศึกษา / 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๗๙ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.โครงการจ้าง
ออกแบบอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
5.โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์
6.โครงการส่ง
เคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
7.โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 
8.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 
9.โครงการฝึก
อาชีพคนพิการ 
10.โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล 
11.โครงการกลุ่ม
สตรีบ าเพ็ญ
ประโยชน ์
12.โครงการ
จัดเก็บข้อมูลคน
พิการ 



๘๐ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

13.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีฯ 
14.โครงการ
อาหารเสริม นม 
15.โครงการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 
16.โครงการฝึก
อาชีพแก่เด็กด้อย
โอกาส 
17.โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภัย 
18โครงการ
อาหารกลางวัน 
19.โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์
ราชัน 
20.โครงการ
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย 
21.โครงการคืน
คนดีสู่สังคม 



๘๑ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

22.โครงการ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร ้
23.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม คุณภาพ
ชีวิตและ
สงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปว่ยเอดส ์
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย 

          3.ส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพ  
พัฒนารายได้
ประชาชนและ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภทการ
ท าอาหาร 
2.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภทคหกรรม 
3.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภทงานช่าง
ต่างๆ 
4.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภทงาน
หัตถกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



๘๒ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

5.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ ์
6.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภทการ
บริการ 
7.โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 
ประเภท
เกษตรกรรม 
8.โครงการจัด
แสดงสินค้าและจัด
จ าหน่ายสินค้าของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 
9.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม สนับสนุน
อาชีพ  พัฒนา
รายได้ประชาชน
และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          4.ส่งเสริม 
สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของสถาบัน

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



๘๓ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ครอบครัว
และชุมชน 

 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ชุมชน 
3.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว
และชุมชน 

          5.ส่งเสริม 
สนับสนุนกีฬา 
นันทนาการ
และสถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

 

1.โครงการกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 
2.โครงการกีฬา
มวลชนเฉลิมพระ
เกียรติฯ (ร่วม) 
3.โครงการ
ฝึกอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 
4.โครงการกีฬา
สันนิบาต
เทศบาลจังหวัด
นนทบุรี  
5.โครงการถม
ที่ดินส าหรับการ
ก่อสร้างศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  



๘๔ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

6.โครงการจ้าง
ออกแบบ
ก่อสร้างศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการ 
7.โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการ 
8.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนกีฬา 
นันทนาการและ
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

          6.ส่งเสริม 
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

 

1.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
2.ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา ครู/
ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา  



๘๕ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการ
อบรมและพัฒนา
คนเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
4.โครงการจัด
อบรมผู้ปกครอง
เด็กเล็ก 
5.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
6.โครงการจัดซ้ือ
ที่ดินเพื่อก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบริเวณ  
ต าบลบางกรวย 
7.โครงการ
คุณธรรมน าชีวิต
พอเพียงตาม
พระราชด าร ิ
8.โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
9.โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนกัน
ดินพร้อมรั้ว 



๘๖ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย 
10.โครงการ
อบรมพัฒนา
สังคมอาเซียน 
11.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 
12.โครงการ
อุดหนุนเงินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 
13.โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
การส่งเสริม 
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

          7.ป้องกัน 
แก้ไข เฝ้า
ระวังปัญหา
ยาเสพติด 
 

1.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
2.โครงการ
สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



๘๗ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการติดตาม
ผู้เสพยาเสพติดที่
ผ่านการบ าบัด 
4.โครงการต่างๆ 
เกี่ยวกบัการ.
ป้องกัน แก้ไข เฝ้า
ระวังปัญหายาเสพ
ติด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาการบริหาร

จัดการให้มี

ประสิทธิภาพและ

สามารถรองรับการ

เข้าสู่ประชาคม 

และ ยุทธศาสตร์ที่ 

6 พัฒนา ส่งเสริม

และอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอันดีงาม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่

รองรับการอยู่

อาศัยของ

ประชาชนทุก

ระดับ 

และ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาเป็นเมือง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ให้กับ

ภาคการบรกิาร 

ภาคเกษตรกรรม

ภาคพาณิชยก

รรม ภาคการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และการบริการ

สาธารณะ 
 

ประชาชน
ได้รับการ

บริการที่เป็น
เลิศ 

 

ระดับความพึง
พอใจในการ

รับบริการของ
ประชาชน 

75 80 85 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี

1.พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

 

1.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบ
ส านักงานเทศบาล
ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
2.โครงการปรับปรุง 
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย ๔ ชั้น 
3.โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บพัสดุวัด
โพธิ์บางโอ 
4.โครงการส่งเสริม
บุคลากรดีเด่น 
5.โครงการพัฒนา
บุคลากร 
6.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร 

ทุกหน่วยงาน  



๘๘ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพและม ี

7.โครงการอบรม
ภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่
เทศบาล 
8.โครงการ
ราชการไทย
โปร่งใสรว่มกัน
ต้านคอรัปชั่น 
9.โครงการจ้าง
ออกแบบก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู ้
10.โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 
11.โครงการ
ปรับปรุงและ
ดัดแปลงอาคาร
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
12.โครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัด 
จ้างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 



๘๙ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

13.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

          2.การพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

1.โครงการ
พัฒนาเจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.โครงการจัดท า
ระบบแบบฟอร์ม
ค าร้องทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส ์
3.โครงการจัดท า
ระบบจองห้อง
ประชุมภายใน
ส านักงาน 
4.โครงการจัดท า
ระบบปฏิทิน
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี
5.โครงการจัดท า
ระบบรายงาน
การจัดท า
โครงการ 
6.โครงการ
ติดตามและ

กองคลัง / 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
/ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



๙๐ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประเมินผล
ความส าเร็จของ
โครงการ 
7.โครงการจ้าง
วางระบบและ
ติดต้ังระบบ
สารสนเทศ 
อาคารหลังใหม่ 
8.โครงการเช่า
ระบบ Cloud 
Server 
9.โครงการ
พัฒนาระบบ
โทรศัพท์แบบ 
VoIP 
10.โครงการ
จัดหาและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลเชิง
แผนที่ 
11.โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบข้อมูล
ข่าวสาร 



๙๑ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

          พัฒนาระบบ
การบริการ
สาธารณะ 

1.โครงการเตรียม
ความพร้อม
ประกวดส านกั
ทะเบียนดีเด่น 
2.โครงการ
ปรับปรุงและ
ตกแต่งพื้นที่
ภายในหอ้งงาน
ทะเบียนราษฎร 
3.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
ระบบการบริการ
สาธารณะ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกหน่วยงาน 

          4.ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ป้องกันการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

1.โครงการ
ฝึกอบรมด้าน
การจราจร 
2.โครงการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV ในพื้นที่
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ระยะ
ต่อเนื่อง 
3.โครงการ
ฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
( ปพรอ ) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



๙๒ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
( )อปพร  
5.โครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
6.โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
7.โครงการชุมชน
อาสาดับเพลิง 
8.โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยให้กับ
เยาวชนใน
สถานศึกษา 
9.โครงการ
ฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องต้นและอพยพ
หนีไฟ 



๙๓ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

10.โครงการจัดซื้อ
ที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างอาคารงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
11.โครงการจัดซ้ือ
ที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างสถานีจอด
เรือดับเพลิง 
12.โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
สถานีดับเพลิงย่อย
บริเวณประตู
ระบายน้ าสะพาน
พระราม ๗ 
13.โครงการเดิน
ท่อดับเพลิง ใน
ชุมชน 
14.โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
ค .ส.ล. บริเวณ
อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
15.โครงการ
ป้องกันและ



๙๔ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

บรรเทาปัญหาจาก
อุทกภยัและ 
วาตภยั 
16.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
ป้องกันการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

          5.การพัฒนา
ระบบรายได ้

 

1.โครงการจัดตั้ง
สถานธนานบุาล
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 
2.โครงการ
เผยแพร่ ให้ความรู้
เกี่ยวกบัการช าระ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
3.โครงการจัดท า
สติ๊กเกอร์รับช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขยะมูลฝอย 
4.โครงการจัดเก็บ
รายได้เคลื่อนที่ 
5.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
ระบบรายได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
/ กองคลัง 

 



๙๕ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

          6.การอนุรักษ ์
ส่งเสริม ฟื้นฟู 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
ท่องเที่ยวและ
วันส าคัญต่างๆ 

 

1.โครงการจัดงาน
พิธีในวันส าคัญ
ต่างๆ 
2.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
3.โครงการวัน
เทศบาล 
4.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
5.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
6.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
วันขึ้นปีใหม ่
7.โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ 
8.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
ท่องเที่ยวและวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 
/ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกหน่วยงาน 



๙๖ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

          7.การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผน
ชุมชน การ
ประสาน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
แผนพัฒนา
ต่างๆ ของ
เทศบาล 

 

1.โครงการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลและการ
จัดท า
งบประมาณ 
2.โครงการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
3.โครงการ
รวบรวมข้อมูล
เอกสารด้าน
นโยบายและ
แผน 
4.โครงการ
รวบรวมข้อมูล 
เอกสารด้าน
งบประมาณ 
5.โครงการ
ส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาล 
6.โครงการ
ส ารวจข้อมูลเพือ่
จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ

กองสวัสดิการ
สังคม / กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

ทุกหน่วยงาน 



๙๗ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พอเพี ด้านยง
การเกษตรและ
แหล่งน้ า 
7.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผน
ชุมชน การ
ประสาน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาต่างๆ 
ของเทศบาล 

          8.ส่งเสริม 
สนับสนุน
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัต
ริย์ทรงเป็น
ประมุขและ
การมีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

 

1.โครงการพัฒนา
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2.โครงการ
นายกเทศมนตรี
พบปะเยีย่มเยียน
ประชาชน 
3.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
/ กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกหน่วยงาน 



๙๘ 
 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.โครงการจัดตั้ง
ชุมชนและเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน 
5.โครงการกระจก
หกด้าน 
6.โครงการส ารวจ
การติดตั้งหอ
กระจายข่าว 
7.โครงการต่างๆ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

 

  



๙๙ 
 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

 

-บริหารทั่วไป -การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

 

2. การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

 

-บริหารทั่วไป -การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานเทศกิจ) 

 

-เศรษฐกิจ -อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

3. การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-สาธารณสุข -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

-เคหะและชุมชน -กองช่าง 
-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่
ดีมีสุข 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

-การศึกษา 
-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

งบกลาง -งบกลาง กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๐๐ 
 

 

  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน
สนับสนุน 

5. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการ
สาธารณะ 

-บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ,งาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) 

 

-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

-สาธารณสุข กองสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

-เคหะและชุมชน กองช่าง 
กองสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

-การศึกษา กองการศึกษา  

-เศรษฐกิจ -อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

-งบกลาง -งบกลาง ทุกกอง  

รวม 5 4 8 7  



๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

          

แผนงานเคหะและชุมชน 15 202,400,000 6 241,970,000 7 174,000,000 8 358,000,000 36 976,370,000 
รวม 15 202,400,000 6 241,970,000 7 174,000,000 8 358,000,000 36 976,370,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

          

แผนงานเคหะและชุมชน 19 101,250,000 11 41,900,000 7 26,100,000 6 15,700,000 43 184,950,000 
รวม 19 101,250,000 11 41,900,000 7 26,100,000 6 15,700,000 43 184,950,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

          

แผนงานเคหะและชุมชน 13 5,670,000 2 25,000,000 2 20,000,00 2 25,000,000 19 75,670,000 
แผนงานสาธารณสุข 3 360,000 3 360,000 3 360,000 3 360,000 12 1,440,000 

รวม 16 6,030,000 5 25,360,000 5 20,360,000 5 25,360,000 31 77,110,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 

          

แผนงานสาธารณสุข 13 8,890,000 12 71,300,000 11 1,390,000 11 1,390,000 47 82,970,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
23 4,565,000 23 4,560,000 23 4,560,000 23 4,560,000 92 18,245,000 

แผนงานการศึกษา 15 90,720,000 14 53,635,000 14 9,655,000 15 59,655,000 58 213,665,000 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
6 8,720,000 5 60,220,000 4 220,000 4 220,000 19 69,380,000 

ผ.07 



๑๐๓ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

แผนงานงบกลาง 5 59,930,000 5 59,930,000 5 59,930,000 5 59,930,000 20 239,720,000 
รวม 62 172,825,000 59 249,645,000 57 75,755,000 58 125,755,000 236 623,980,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริหารจัดการสาธารณะ 

          

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 28 38,510,000 26 13,550,000 22 15,270,000 22 4,905,600 98 72,235,600 
แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
16 22,550,000 9 15,110,000 9 15,110,000 11 63,110,000 45 115,880,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5 510,000 6 1,575,000 6 70,075,000 6 585,000 23 72,745,000 

แผนงานสาธารณสุข 1 150,000 0 0 0 0 0 0 1 150,000 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
4 1,150,000 4 1,150,000 4 1,150,000 4 1,150,000 16 4,600,000 

แผนงานงบกลาง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000 
รวม 55 63,870,00 46 32,385,000 42 102,605,000 44 70,750,600 187 269,610,600 

รวมทั้งสิ้น 167 546,375,000 127 571,260,000 118 398,820,000 121 595,565,600 533 2,132,020,600 

ผ.07 



๑๐๔ 
 

 

แบบ ผ.01 
โครงการ/กิจกรรม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

  



๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการลอก
คลอง และลอกท่อ
ระบายน้ าภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ต าบล
วัดชลอและต าบล
บางกรวย 

- เพ่ือให้การ
ระบายน้ าได้ดี 
สะดวก 
- ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
เขตชุมชน 

ลอกคลองและ
ลอกท่อระบายน้ า 
ภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย ไม่น้อยกว่า 
17 แห่ง 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- จ านวน 
คลองและ
ท่อระบาย
น้ าที่ลอกใน
เขตเทศบาล
เมืองบาง
กรวย 
- ความ
รวดเร็วใน
การระบาย
น้ า 

- คลองและ
ท่อระบายน้ า
สามารถ
ระบายน้ าได้
ดี สะดวก 
- ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าพร้อม
เครื่องสูบน้ าบริเวณ
คลองวัดกระโจมทอง 
หมู่ 2 ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 อาคาร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

15,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า พร้อม
เขื่อน 
บริเวณล ากระโดงสาเก 
หมู่ 2 ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
พร้อมเขื่อนยาวไม่น้อย
กว่า 40 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

3,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

  

ผ.01 



๑๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า 
พร้อมดาดคลอง 
บริเวณข้าง
โรงเรียนวัดส าโรง 
ต าบลบางกรวย 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
พร้อมดาดคลอง ยาวไม่
น้อยกว่า 85 เมตร(ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

1,500,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้าง
ประตูบายน้ า 
พร้อมเขื่อน 
บริเวณคลองโขน 
ต าบลบางกรวย 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า
พร้อมเขื่อน ความยาว
ไม่น้อยกว่า 40 เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

3,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

  

ผ.01 



๑๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า 
พร้อมเครื่องสูบ
ขนาดเล็กและ
เขื่อน บริเวณคลอง
บ้านทรงไทย หมู่ 
7 ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
พร้อมเครื่องสูบขนาดเล็ก
และเข่ือน 140 ยาว 
เมตร 

10,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า 
พร้อมเขื่อนบริเวณ
คลองผู้การนงค์ 
หมู่ 2 ต าบลวัด
ชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
พร้อมเขื่อนยาวไม่น้อย
กว่า 40 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

3,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

ผ.01 



๑๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมเครื่อง
สูบน้ า บริเวณล า
กระโดงหน้าหมู่บ้านนรา
รมย์ หมู่ 1 ต าบลวัด
ชลอ 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ าพรอ้มเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 2 อาคาร(ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

2,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าบริเวณคลอง
ประมวลสุข 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ า จ านวน 1 ประตู 
รายละเอียด(ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

5,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

  

ผ.01 



๑๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างเข่ือน
กันดิน บริเวณคลองวัด
โบสถ์ หมู่ 3,4 ต.บาง
กรวย (จากโรงเรียนวัด
ลุ่มคงคารามถึงถนน ค.
ส.ล. ตลาดหลังการ
ไฟฟ้าฯ) 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน  
ค.ส.ล. ยาวไม่น้อย
กว่า 827.00 เมตร 
(2 ฝั่ง) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

15,000,000 
 

- - - จ านวนเขื่อน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
และได้
มาตรฐาน 

- สามารถ
ระบายน้ าได้
รวดเร็ว 
- พ้ืนที่
สาธารณะไม่
ถูกบุกรุก 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงประตู
ระบายน้ า สะพาน
พระราม 7  

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูระบายน้ า (ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

4,000,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
และสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

- สามารถ
ระบายน้ า
ได้รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงประตู
ระบายน้ าวัดชลอ 
บริเวณคลองบาง
กรวย หมู่ 3 ต าบล
วัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูระบายน้ า (ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมอืงบางกรวย) 

1,500,000 
 

- - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
และสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

- สามารถ
ระบายน้ า
ได้รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า
บริเวณล าประโดง
หมอแปลก (ข้าง
cool คอนโด) 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและ
อุทกภัย 

- ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
- รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย 

3,000,000 
 

- - - จ านวนของ
ประตู
ระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
และได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสูบน้ า
บริเวณคลองวัดท่า
บางสีทอง ต าบล
วัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 อาคาร(ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- 20,000,000 
 

- - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า 
พร้อมเครื่องสูบน้ า
และเข่ือน บริเวณ
คลองวัดโพธิ์เผือก
หมู่ 6 ต าบลบาง
กรวย 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
พร้อมเครื่องสูบและเขื่อน 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- 20,000,000 
 

- - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณล ากระโดง
ข้างหมู่บ้านสุชาวดี 
และหน้าซอย
อภิรมย์ถึงคลอง
มะไฟหวาน หมู่ที่ 
5 ต าบลบางกรวย 

- เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
บริเวณริมล า
กระโดง 
- เพ่ือให้
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. 
ขนาดกว้างประมาณ 1.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
86.00 เมตร 
- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. 
ขนาดกว้างประมาณ 1.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
155.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 4,000,000 
 

- - ความยาว
ดาดคลองที่
แล้วเสร็จ
และได้
มาตรฐาน 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดิม 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

  

ผ.01 



๑๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสูบ
น้ า บริเวณคลอง
บางยี่พระ หมู่ 8 
ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ าพร้อมเครื่องสูบน้ า 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 20,000,000 
 

- - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล. 
พร้อมสะพาน
ข้ามคลอง 
บริเวณวัด
กระโจมทอง หมู่ 
2 ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

-ก่อสร้างเข่ือนยาวไม่
น้อยกว่า 400 เมตร  
-ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองวัดกระโจมทอง 
1 แห่ง(ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- - 20,000,000 
 

- - ความยาว
เขื่อนและ
สะพาน
(เมตร) 
- การก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันน้ า
ตลิ่งพร้อมดาดท้อง
คลอง บริเวณ
คลองวัดโพธิ์เผือก 
หมู่ที่ 6 ต าบล 
บางกรวย  

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

- ก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่ง 
ความยาวประมาณ 
181.00 เมตร (1 ฝั่ง) 
- ดาดคลอง ค.ส.ล. ความ
ยาวประมาณ 181.00 
เมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 
64/105 ถึงบ้านเลขที่ 
10๒ /29 หมู่ 6 ต าบล
บางกรวย) (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 12,000,000 
 

- - ความยาว
ของเขื่อนที่
แล้วเสร็จ 
- ความยาว
ของดาด
คลองที่แล้ว
เสร็จ 
- การ
ก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

- สภาพแนว
ล าคลอง
ระบายน้ า 
คงทนถาวร  
- พ้ืนที่
สาธารณะไม่
ถูกบุกรุก 
- การระบาย
น้ าสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง(งาน
วิศวกรรม) 

  

ผ.01 



๑๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างดาด
คลอง ค.ส.ล. บริเวณล า
กระโดง หมู่บ้านสวนศรี
บัณฑิต หมู่ที่ 7 ต าบล
บางกรวย (จากบริเวณ
บ้านเลขท่ี 46/24 หมู่
ที่ 7 ถึงถนนซอยเพียร
ธรรมสมาน หมู่ที่ 7 
ต าบลบางกรวย) 

- เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
บริเวณริมล า
กระโดง 
- เพ่ือให้
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

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

- - 1,300,000 
 

- ความยาว
ของดาด
คลองที่ท า
ได้แล้วเสร็จ
และได้
มาตรฐาน 

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

กองช่าง  
(งาน

วิศวกรรม) 

  

ผ.01 



๑๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันน้ าเซาะและ
พนังกั้นน้ า บริเวณ
คลองบางสีทอง หมู่ที่ 
10 ต.วัดชลอ (ชุมชน
วัดท่าบางสีทอง) 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันน้ า
เซาะพนังกั้นน้ าคลองบางสีทอง
ความยาวไม่น้อยกว่า 308.00 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- - 15,000,000 
 

- จ านวน
เขื่อนที่
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
และได้
มาตรฐาน 

การระบาย
น้ าที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณซอยโรงหล่อ  

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

-ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งความ
ยาวประมาณ 69.00 เมตร 
บริเวณบ้านเลขที่ 73/11 ถึง
บริเวณบ้านเลขท่ี 73/21 หมู่ที่ 
6 ต าบลบางกรวย 
-รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย 

- - 4,000,000 
 

- ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร) ที่
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
และได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

ผ.01 



๑๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า
พร้อมเครื่องสูบ
น้ า บริเวณคลอง      
วัดเกตุ  หมู่ 8 
ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ าพร้อมเครื่องสูบน้ า 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 30,000,000 
 

- จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคลอง 
บางพลัด หมู่ 7  
ต าบลบางกรวย 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 

- ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งความยาว
ประมาณ 139 เมตร 
- รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

- -  10,000,000 
 

ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร)ที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนบริเวณคลอง
วัดกระโจม หมู่ 2 
ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน 
ยาว 500 เมตร
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมือง 
บางกรวย)  

- - - 30,000,000 
 

ความยาวของ
ประตูระบายน้ า
และเข่ือน (เมตร) 
ที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนผนังกั้นน้ า
บริเวณริมคลอง
บางกอกน้อย จาก
บริเวณสะพาน 
บางกรวย-วัดเกด 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อนผนังกั้น
น้ า ความยาว 400 
เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมือง 
บางกรวย)  

- - - 80,000,000 
 

ความยาวของ
ประตรูะบายน้ า
และเข่ือน (เมตร) 
ที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดิม 
- ระบายน้ า
ได้รวดเร็ว
มากขึน้ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนผนังกั้นน้ า
บริเวณริมคลอง
บางกอกน้อย 
บริเวณหลังวัด
โตนด 

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อนผนังกั้น
น้ า ความยาว 200 
เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - - 40,000,000 
 

ความยาวของ
ประตูระบายน้ า
และเข่ือน (เมตร) 
ที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ค.ส.ล. บริเวณ 
ล ากระโดง
หมู่บ้านธนากร 
๔  หมู่ 3 ต าบล
วัดชลอ  

เพ่ือป้องกันที่
สาธารณะบริเวณ
ล ากระโดงและ
ระบายน้ าได้
รวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ยาว 204 เมตร  
จากบริเวณบ้านเลขที่ 
๔๕/๒๐๑ ถึง 
บ้านเลขท่ี ๔๕ หมู่ที่ ๕ 
ต าบลวัดชลอ  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- - - 10,000,000 
 

ความยาว
ของเขื่อนที่
ท าได้แล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดิม 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 

29 โครงการก่อสร้าง
ผนังก้ันดิน 
บริเวณล า
กระโดง ชุมชน
วัดท่าบางสีทอง 

- เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างผนังกั้นดิน 
ความยาว 160 เมตร 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - - 8,000,000 
 

ความยาว
ของเขื่อนที่
ท าไดแ้ล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

- แนวคลอง
ระบายน้ ามี
สภาพคงเดิม 
- ระบายน้ าได้
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 
(งาน

วิศวกรรม) 

ผ.01 



๑๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 

  



๑๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (คา่ K) 

เพื่อชดเชย
เงินให้ผู้รับ
จ้างตาม
ระเบียบ
ราชการ 

ชดเชยเงินให้ผู้รับจา้ง
โครงการก่อสร้างของ
เทศบาลเมืองบางกรวย
ที่เป็นสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ (คา่ K) ร้อยละ 
100 ของโครงการที่
ต้องชดเชย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
การชดเชย
ค่างาน
สิ่งกอ่สร้าง 

เพื่อสามารถ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ
ตามมติ ครม. 
และส านัก
งบประมาณ
ก าหนด 

กองช่าง 

2 โครงการทาสี ตีเสน้ 
เครื่องหมายจราจร 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 
ต าบลวัดชลอ และ
ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้ถนนมี
สัญญาณ
เครื่องหมาย
จราจรที่
ชัดเจน 

ทาส,ี ตีเส้น เครื่องหมาย
จราจร บนถนนสายหลัก
และสายรองภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
พื้นที่ทีไ่ด้
ทาสี ตีเสน้ 
เครื่องหมาย
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน 

มีถนนที่มี
สัญญาณ
เครื่องหมาย
จราจรที่ชัดเจน 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ฝาท่อระบายน้ า
ภายในเขต
เทศบาลเมือง 
บางกรวย ต าบล
วัดชลอ ,ต าบล 
บางกรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ าที่ช ารุด โดย
เปลี่ยนเป็นฝา
เหล็กหล่อ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จาก
จ านวนที่ช ารุด 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- ร้อยละ
ของฝาท่อ
เหล็กหล่อ
ที่ปรับปรุง
จากจ านวน
ที่ช ารุด 
- ฝาท่อได้
มาตรฐาน 

การคมนาคม
ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น 
ลดความเดือน
ร้อนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
  

ผ.01 



๑๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
ป้ายจราจร ป้าย
บอกทาง 
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไป-มา
ได้รับความ
สะดวก 

จัดหาอุปกรณ์ใน
การจัดท า ติดตั้ง
เครื่องหมาย ป้าย
เตือน ป้ายบอกทาง 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

จ านวนจุด
ติดตั้งป้าย
เตือนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับ
สะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ไป -มา 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. 
หมู่บ้านสมชาย 
ซอย 3 หมู่ 6 
ต าบลบางกรวย  

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไป-
มาของ
ประชาชน 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 5.40 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 293 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,582.20 ตาราง
เมตร 
-ปรับปรุงรางวี หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร กว้างประมาณ 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
570 เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 
60 บ่อ (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

3,000,000 
 

- - - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

-การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขต
เทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
-ลดความ
เดือดร้อน 
และเสียหาย
ของประชาชน 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ถนน
เทิดพระเกียรติ 
พร้อมบ่อพัก,ราง
วี ต าบลวัดชลอ 

เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไป 
- มา ของ
ประชาชนและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

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

13,000,000 
 

- - - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. พร้อมฝา
ท่อระบายน้ า 
บริเวณซอย
ก านันอุทัย 
ต าบลบางกรวย 
 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
235.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 940.00 ตาราง
เมตร (จากบริเวณบ้านเลขท่ี 
60/89 ถึง บ้านเลขที่ 59/168 
หมู่ 1 ต าบลบางกรวย)   
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
199.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า796.00 ตารางเมตร 

4,500,000 
 

- - - ความยาว
ของถนนที่
ก่อสร้าง
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

- การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล
มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 
- เพ่ือป้องกัน
น้ าท่วมขังลด
ความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

ผ.01 



๑๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ต่อ-  (จากบริเวณบ้านเลขท่ี 59/238 ถึง 
บ้านเลขท่ี 59/176 หมู่ 1 ต าบลบาง
กรวย) เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 
ตารางเมตร(จากบริเวณบ้านเลขที่ 
59/238 ถึง บ้านเลขท่ี 59/176 หมู่ 1 
ต าบลบางกรวย) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตาราง
เมตร (จากบริเวณบ้านเลขท่ี 31/1 ถึง 
บ้านเลขท่ี 9/20 หมู่ 1 ต าบลบางกรวย) 

       

  

ผ.01 



๑๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ต่อ-  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 48.40 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.40 ตาราง
เมตร (จากบริเวณบ้านเลขท่ี 31/1 ถึง 
บ้านเลขท่ี 36/2 หมู่ 1 ต าบลบาง
กรวย)   
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
154.00 ตารางเมตร บริเวณบ้านเลขท่ี 
31/1 หมู่ 1 ต าบลบางกรวย 
-ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

       

  

ผ.01 



๑๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก รางวี 
บริเวณธนากร 
1 ซอย 
2,2/1,2/22/
3,2/4 ต าบล
วัดชลอ 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 2 หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 144 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล ซอย 2/1 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.70 
เมตร ยาว 75 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 427.50 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 2/2 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.90 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 411 ตารางเมตร 

6,000,000 
 

- - - - ความ
ยาวของ
ถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ต่อ-  -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 2/3 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 34 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 187 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 2/4 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.0 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 71 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงท่อระบายน้ า บ่อพัก รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

       

  

ผ.01 



๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนซอย
โรงหล่อ 
จากคลอง
มะไฟหวาน
เชื่อมถนน
เลียบทาง
รถไฟ  

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

 -ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.07 
เมตร กว้างประมาณ 6.00 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 310 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 532 เมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 532  
-ก่อสร้างบ่อพักน้ า ค.ส.ล. จ านวน 70 บ่อ  
-ก่อสร้างท่อลอด Ø 1.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

4,500,000 
 

- - - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบาย
น้ า,บ่อพัก,รางวี 
(บริเวณ
บ้านเลขท่ี 
19/42 ถึง 
19/43 ) หมู่ 7  
ต าบลบางกรวย 
(ตรงข้ามหมู่บ้าน
ศรีบัณฑิต 5) 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร 
ไป-มา ของ
ประชาชน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  ขนาดกว้างประมาณ 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
600.00  ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 12 บ่อ 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตร กว้างประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  85 เมตร 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า  85 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

1,900,000 
 

- - - - ความ
ยาวถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

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

กองช่าง 

ผ.01 



๑๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ข้าง
ตลาดศรีบาง
กรวย ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 
ไป-มาของ
ประชาชน และ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 59 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 283.20 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า Ø 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 14 
บ่อ  
-ก่อสร้างรางวีหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 100 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

700,000 
 

- - - - ความ
ยาวถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน ซอย
ทวีโรจน์ 
จากปาก
ซอยทวี
โรจน์ถึงซุ้ม
ประตู
หมู่บ้านทวี
โรจน ์

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา
ของประชาชน 
และป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 
 

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.150 
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 213 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,065 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความ 250 เมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 34 บ่อ  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.150 เมตร 
กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
40 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,065 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

3,200,000 
 

- - - - ความ
ยาวถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 
 

กองช่าง 
 
 

 

ผ.01 



๑๓๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ,บ่อพัก, 
ท่อระบายน้ า ,
รางวี และ
ทางเดินเท้า  
ค.ส.ล. ,ท่อ
ลอด ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชน
วัดโพธิ์บางโอ  
ถึง โรงไม้  
ต าบลวัดชลอ 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 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 าบลวัดชลอ   
-ก่อสร้าง ทางเดินเท้า ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร กว้างประมาณ 2.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 87.40 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. 1 แห่ง  
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบางกรวย)  

7,500,000 
 

- - - - ความ
ยาวถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
- ถนนที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 
 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๔๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า รูป
ตัวยูพร้อมทางเดิน
เท้าและราวกันตก 
บริเวณหลัง
โรงเรียนวัดลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 
ไป-มาของ
ประชาชน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู
พร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก 
ความยาวไม่น้อยกว่า 47.00 
เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

2,000,000 
 

- - - ความยาวของ
รางระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร)และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัทต์ติก 
คอนกรีต บริเวณ
ซอยวัดลุ่ม จาก
บ้านเลขท่ี 81 ถึง
หน้าซุ้มประตูวัด
ลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 
ไป-มาของ
ประชาชน  

ปรับปรุงถนนแอสฟัทต์ติก 
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.075 
เมตร กว้างประมาณ 4.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 84 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ 369.6 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

800,000 
 

- - - ความยาวของ
รางระบายน้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร)และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๔๑ 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.
ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ าตัวยู 
บริเวณชุมชนวัด
ท่าบางสีทอง 
จากบ้านเลขที่ 
30/2 ถึง 29/2  

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 
ไป-มาของ
ประชาชน 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.80 ยาวไม่
น้อยกว่า 10.30 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 59.74 ตารางเมตร 
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.40 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 70.40 ตารางเมตร 
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 170.50 ตารางเมตร 

800,000 
 

- - - ความยาว
ของถนน
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร)และ
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ต่อ-  -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.10-
5.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
28.80 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. กว้างประมาณ 
0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 63 
เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

       

  

ผ.01 



๑๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการ
ปรับปรุง
อาคารโรง
จอดรถ 
บริเวณ
อาคารเก็บ
พัสดุ 
เทศบาลเมือง
บางกรวย วัด
โพธิ์บางโอ 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการ
จัดเก็บพัสดุและ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ  

- ปรับปรุงก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
ขนาดพ้ืนที่รวม ประมาณ 378 ตาราง
เมตร 
-ปรับปรุงขยายชายคาโรงจอดรถเดิม 
โดยรอบพร้อมติดตั้งผนังเกร็ดระบาย
อากาศ 
-ปรับปรุงขนาดหลังคา บริเวณด้านหลัง
อาคารเก็บพัสดุพร้อมติดตั้งผนังเกล็ด
ระบายอากาศ 
-ปรับปรุงทาสีอาคารใหม่เทพ้ืน ค.ส.ล. 
และอ่ืนๆ  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

2,600,000 
 

- - - - ขนาด
พ้ืนที่ที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(ตาราง
เมตร) 
- การ
ก่อสร้าง
อาคารได้
มาตรฐาน 

พนักงาน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย
จากการ
จัดเก็บพัสดุ
และครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการ
ปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก รางวี 
ซอยวัดเชิง
กระบือ หมู่ 
1 ต าบลบาง
กรวย  

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาว 
173 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.5 
ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 200 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 6.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 24.50 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
166.50 ตารางเมตร 

3,700,000 
 

- - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ต่อ-  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.150 เมตร กว้าง
ประมาณ 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา .0150 เมตร กว้าง 
3.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 70.40 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 70 เมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 415 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 9 บ่อ 
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 47 บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

       

ผ.01 



๑๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน 
ค.ส.ล. วัดท่า
บางสีทอง 
ต าบลวัดชลอ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
วัดท่าบางสีทอง จ านวน 1 แห่ง 

3,000,000 
 

- - - จ านวน
สะพาน ที่
ได้
มาตรฐาน
(แห่ง) 

การสัญจร
ไป-มา ของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต 
บริเวณหมู่บ้าน
สมชาย ซอย 3 
เชื่อมกับซอยโรง
หล่อ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 
ไป-มาของ
ประชาชน  

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลตต์ิก 
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
กว้างประมาณ 6.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 172 เมตร พื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 1,118 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.จ านวน 
34 บ่อ  (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

- 1,600,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๔๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน 
ค.ส.ล. 
วัดกล้วย ต าบล
วัดชลอ 

- เพื่อบรรเทาปัญหา
ในการสัญจร บริเวณ
ชุมชน 
- เพื่อป้องกันพื้นที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
วัดกล้วยจ านวน 1 แห่ง 

- 1,000,000 
 

- - จ านวน
สะพาน ทีไ่ด้
มาตรฐาน
(แห่ง) 

การสัญจรไป-มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการ
ปรับปรุงถนน
บางกรวย-ไทร
น้อย จาก
บริเวณสะพาน
วัดชลอถึง
สะพานคลองวัด
กระโจมทอง 
ต าบลวัดชลอ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไป -มา
ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,020.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ 6,630.00 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ,  
บ่อพัก , รางวี 
- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าเดิม 

- 23,500,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
(เมตร)และ
ได้มาตรฐาน 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ลดความเดือดร้อน
และเสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. วางท่อ
ระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก 
รางวี  ซอย
เพียรธรรม-
สมาน ต าบล
บางกรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 136 
เมตร  
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 
18 บ่อ  
- ก่อสร้างรางวีหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรกว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 136 เมตร 

- 1,000,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร)และ
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต 
บริเวณสมชาย 
ซอย 5 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร ไป-มา
ของประชาชน  

 -ปรังปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.20 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 242 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,500.40 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 412 เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 57 
บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- 2,100,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร)และ
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการ
ปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า บ่อ
พักและรางวี 
ถนนหมู่บ้านสวน
ศรีบัณฑิต 
บริเวณ
บ้านเลขท่ี 
46/2 ถึง 46-5 
หมู่ 7 ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา
ของประชาชน  

-ก่อสร้าง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 102 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 14 
บ่อ 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- 1,000,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร)และ
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการโป๊ะท่าเทียบ
เรือ ชุมชนหัวแหลม 
หมู่ 8 ต าบลบางกรวย 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร ไป-มา
ของประชาชน  

ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ 
ขนาด 300 x 600 
เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- 1,500,000 
 

- - ก่อสร้างตาม
ขนาดที่
ก าหนด 
(เมตร)และ
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ทางน้ า 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง   
บ่อน้ าท้ิง พร้อม
ตะแกรงคัดขยะ 
บริเวณคลองวัดโบสถ์ 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ของน้ าที่ไหลผ่าน  

ก่อสร้างบ่อพักน้ า พร้อม
ตะแกรงขยะ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- 1,000,000 
 

- - ความยาว
ของบ่อพัก
น้ าที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร)และ
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ขยะและน้ า
เน่าเสีย 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการ
ปรับปรุง
สะพานเดิน
เท้าค.ส.ล. 
บริเวณชุมชน
วัดโพธิ์เผือก  

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วของน้ า
ที่ไหลผ่าน  

- ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 18 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า  
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 25.50 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
51 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
115.50 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
161.70 ตารางเมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- 1,000,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร)และ
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก รางวี
บริเวณซอย
ชุมชนสิน
พัฒนา หมู่ 1 
ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจร ไป 
- มา ของ
ประชาชน 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ขนาดกว้างประมาณ 4.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตาราง
เมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ขนาดกว้างประมาณ  6.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า  216.00 เมตร  
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย กว่า 
1,296.00 ตารางเมตร 
- พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า,บ่อพัก 
รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- 5,200,000 
 

- - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร)
และได้
มาตรฐาน 
 

-การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขต
เทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
-ลดความ
เดือดร้อน 
และเสียหาย
ของประชาชน 
 

กองช่าง 
 

ผ.01 



๑๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพักราง
ว,ีท่อระบายน้ า 
บริเวณ ถนนวัด
กล้วย  ต าบลวัด
ชลอ 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร ไป 
- มา ของ
ประชาชน 

- 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 
 

- ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
(เมตร)และ
ได้
มาตรฐาน 

- การคมนาคม
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล  
- มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น  
- เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
- ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

  

ผ.01 



๑๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  -ต่อ- หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
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 ) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

       

 
  

ผ.01 



๑๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุง   
ลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  ถนน
บางกรวย-จง
ถนอม พร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ ต าบลวัด
ชลอ 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนให้สามารถ
สัญจรไป-มา
ได้รับความ
ปลอดภัย 

- ลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.07  เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  960  เมตร  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อม
ไฟส่องสว่าง 
- เสริมฝาบ่อพัก, รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- - 7,500,000 
 

- ความยาวของ
ถนนทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง 
(เมตร)และได้
มาตรฐาน 

เพ่ือ
ประชาชน
สัญจรไป-มา  
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการ
ปรับปรุง
ทางเดินเท้า  
บริเวณซอย
สุนทรศิริ  
ต าบลบาง
กรวย  

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก 
ในการสัญจร 
ไป-มา ของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ความหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ความกว้างประมาณ 
1.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 57.00 
เมตร  (บริเวณบ้านเลขที่ 55/18 หมู่ 1 
ถึงบ้านเลขที่ 38/184 หมู่ 1 ต าบลบาง
กรวย)   และก่อสร้างคอนกรีตไหล่ถนน 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 27.50 ตารางเมตร 
บริเวณบ้านเลขที่ 41/7 หมู่ 1 ต าบลบาง
กรวย 
- ปรับปรุงท่อระบายน้ า (บริเวณบ้านเลขที่ 
55/18  หมู่ 1 ถึงบ้านเลขท่ี 38/184 
หมู่ 1 ต าบลบางกรวย) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 100,000 
งบเทศบาล 

- ความยาว 
ของถนนที่
ด าเนินการ
(เมตร)และ
ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคม
ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น
เพ่ือป้องกัน
น้ าท่วมขังลด
ความ
เดือดร้อน
และเสียหาย
ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก รางวี
,ท่อระบาย
น้ า บริเวณ
หมู่บ้านเทพ
ประทาน 
ซอย 23,
ซอย 24  
ต าบล 
บางกรวย 
 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจร 
ไป - มา ของ
ประชาชน
บรรเทา
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร  กว้างประมาณ 3.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 23.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.50 ตาราง
เมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 3.70 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 44.40 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 3.90 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  39.00 ตารางเมตร  

- - 3,500,000 
 
 

- ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 
 

-การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขต
เทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
-ลดความ
เดือดร้อน 
และเสียหาย
ของประชาชน 
 

กองช่าง 
 

ผ.01 



๑๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 - ต่อ -  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
72.50 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
290.00 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรกว้าง
ประมาณ 4.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 
เมตร หรือ คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  235.00 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
82.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
410.00 ตารางเมตร 

       

ผ.01 



๑๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 - ต่อ -  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 390.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

       

34 โครงการ
ก่อสร้างลาน 
ค.ส.ล. พร้อม
เขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ชุมชนวัด
โพธิ์บางโอ 
ต าบลวัดชลอ 

-เพ่ือบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-ป้องกันพ้ืนที่
สาธารณะ 

-ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. ป้องกัน
ตลิ่ง 
-ท่อระบายน้ า บ่อพัก  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- - 9,000,000 
 

- ร้อยละ
ของพ้ืนที่
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
และได้
มาตรฐาน 

-สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังของ
ประชาชน  
-พ้ืนที่
สาธารณะไม่
ถูกบุกรุก 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก รางวี 
ซอยหมู่บ้าน 
ธนากร 4 
ต าบลวัดชลอ 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร 
ไป-มา ของ
ประชาชน 
 

 -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 523 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงรางวี หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร  
-ปรับปรุงท่อระบายน้ า Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 22 
บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - 1,500,000 
 

- ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 
 

กองช่าง 
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๑๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการ
ปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อ
ระบายน้ า 
บ่อพัก รางวี
ซอยสุข
สบาย ต าบล
บางกรวย  

เพื่อให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร 
ไป-มา ของ
ประชาชน 

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.50 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 39.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 253.50 ตารางเมตร 
 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 5.0 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 31.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 155 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 51.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 204 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างรางวี หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กว้างประมาณ 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 211 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก 24 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - 1,500,000 
 

- ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต บริเวณ
หมู่บ้านสมชาย    
ซอย 1  

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา
ของประชาชน  

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนก
รีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวา้ง
ประมาณ 5.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 180 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
990 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 315 เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 
34 บ่อ  (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- - - 1,500,000 
 

ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต 
บริเวณซอย
แสนสุข 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร 
ไป-มาของ
ประชาชน  

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 
4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 167 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
751.50 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตาราง
เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 66 บ่อ  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - - 2,200,000 
 

ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพักและราง
วีซอยหมู่บ้าน
ทวีโรจน์ ซอย 
9 และ ซอย 
10 ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ไป - 
มา ของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 39.00 
เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
175.50  ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.50 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 69.00 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
345.00  ตารางเมตร 
-วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
182.00 เมตร  

- - - 1,000,000 
 

ความยาว
ของถนน
ที่
ด าเนินกา
ร (เมตร) 
และได้
มาตรฐา
น 

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

กองช่าง
(งาน

วิศวกรรม) 

ผ.01 



๑๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 - ต่อ -  - รางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 
0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 179.00 เมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ส าหรับท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 0.60  เมตร   
จ านวน 28 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

       

  

ผ.01 



๑๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก รางวี 
ซอยข้าง
คอนโดไพลิน 
ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา
ของประชาชน  

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 2.80 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 233 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 632.40 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 28 บอ่  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 432 เมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 197 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพักระบายน้ าขนาดเล็ก 
56 บ่อ  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- - - 1,500,000 
 

ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 
 

กองช่าง 
 
 

 

ผ.01 



๑๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการ
ปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ า 
บ่อพักและราง
วี บริเวณ
หมู่บ้านสมชาย 
ซอยมะไฟ
หวาน หมู่ 6 
ต าบลบาง
กรวย  

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา
ของประชาชน 

 -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. กว้างประมาณ 5.50 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 170 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
935 ตร.ม. 
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
กว้างประมาณ 5.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
250 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,375 ตร.ม. 
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
65 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
292.5 ตร.ม. 

- - - 8,000,000 ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  

ผ.01 



๑๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 - ต่อ -  -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาว 50 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 906 เมตร 

       

  

ผ.01 



๑๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนแอส
ฟัทต์ติก 
คอนกรีต 
บริเวณซอย
พรหม
ประทาน 
ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร 
ไป - มาของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงถนนแอสฟัทต์ติก หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กว้างประมาณ 5.50 เมตร 
ยาวไม่น้อย 140 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร  
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 119 เมตร 
- ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 23 บ่อ  
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 16 บ่อ 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø0.60 
เมตร ยาว 119 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 

- - - 1,500,000 ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 
และได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และ
ปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 
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๑๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 

  



๑๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะ
มูลฝอยให้แก่
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก าจัดขยะมูล
ฝอยแก่องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดนทบุรี 

จ่ายเป็นค่า
ก าจัดขยะมูล
ฝอยแก่องค์การ
บริหารจังหวัด
นนทบุรี จ านวน 
๑๒ เดือน 

2,200,000 
 

2,200,000 
 

2,200,000 
 

2,200,000 
 

- จ านวนการ
จ่ายค่าก าจัด
ขยะ 
- จ านวนขยะ
ที่น าไปก าจัด 

สามารถ
ด าเนินการ
เบิกจา่ยค่า
ก าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่าง
ครบถ้วน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการ
พัฒนารักษา
ความสะอาด
ในชุมชน 
(BCDชุมชน) 

เพ่ือให้เป็นการ
ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักษา
ความสะอาด
ภายในชุมชน
ของตนเอง 

พัฒนาความ
สะอาดในชุมชน
ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๗๐ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละของ
ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา
ความสะอาด 
- จ านวนการ
เพ่ิมข้ึนของผู้
มีจิตส านึกท่ีดี 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การรักษา
ความสะอาด
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ.01 



๑๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

3 โครงการคืน
คลองสวยสู่
ชุมชน 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพน้ าในคู
คลองในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวยให้มี
คุณภาพดี 

๑.จัดซื้อจุลินทรีย์
ชีวภาพส าหรับ
การฉีดพ่นในคู
คลองไม่น้อยกว่า 
๑๕ คลอง 
๒.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ สื่อ 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

- จ านวนคลอง
ที่ฉีดพ่น
จุลินทรีย์ 
- จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
- คุณภาพของ
น้ าดีขึ้น 

คูคลองใน
เขตเทศบาล
มีความ
สะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
คุณภาพน้ า
ในคลองมี
เกณฑ์ที่ดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

4 โครงการอบรม 
อาสาพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมประชาชน
จ านวน  100  คนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น น่า
อยู่ น่าอาศัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 
- ร้อยละของ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น 

สภาพแวดล้อ
มภายในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวยดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 โครงการจัดท า
แผนแม่บท 
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
ของเทศบาล
เมืองบางกรวย 

เพ่ือจัดประชุม
ก าหนดกรอบ/
แนวทางในการ
ด าเนินงานจัดการ
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวยให้มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างแผน
แม่บทในการ
จัดการขยะมูล
ฝอยของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
จ านวน 1 ฉบับ 

50,000 
 

- - - - มีแผนแม่บทในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
บางกรวย 
- ประสิทธิภาพที่
เพ่ิมข้ึนในการจัดการ
ขยะ 

มีกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมือง
บางกรวยที่
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

6 โครงการจัดท า
สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
การก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพ่ือจัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์และ
ปลูกจิตส านึกและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทิ้ง
ขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

จัดท าสื่อต่าง ๆ 
เช่น แผ่นพับ , 
ป้ายไวนิล , สื่อ
มัลติมเีดีย 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- จ านวนการ
จัดท าแผ่นพับ , 
ป้ายไวนิลและ
วิดีโอ
ประชาสัมพันธ์ 
- จ านวนการ
เพ่ิมข้ึนของผู้มี
จิตส านึก 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
ทิ้งขยะมูล
ฝอยไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

7 โครงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
ขยะอินทรีย์ 

เพ่ือน าขยะ
อินทรีย์ในพ้ืนที่
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวยมาใช้
ประโยชน์ ด้วย
การผลิตปุ๋ย , น้ า
หมักจุลินทรีย์ , 
น้ ายา
เอนกประสงค์ 
เป็นต้น 

- สามารถผลิตปุ๋ย
จากขยะอินทรีย์ได้
เดือนละไม่น้อยกว่า 
500 กิโลกรัม 
- ผลิตน้ าหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพไม่
น้อยกว่า 100 
ลิตร/เดือน 
- ผลิตน้ ายา
เอนกประสงค์ไม่
น้อยกว่า 50 ลิตร/
เดือน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนการ
สร้าง
ผลิตภัณฑ์
จากขยะ
อินทรีย์ 
- ผลิตภัณฑ์
จากขยะ
อินทรีย์
สามารถ
น ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

สามารถน า
ขยะอินทรีย์
กลับมาใช้
ประโยชน์
และเพ่ิม
มูลค่า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ.01 



๑๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

8 โครงการชุมชน
น่าอยู่มุ่งสู่ 
Zero waste 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลฯ 
มีความรู้ในการคัด
แยกขยะ และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทิ้ง
ขยะจากครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 
1 ครั้ง ไม่น้อย
กว่า 150 คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ของ
ผู้เข้าร่วมรับ
การ
ฝึกอบรม 
- ความรู้
ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่เขต
เทศบาลฯ มี
ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ
และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทิ้ง
ขยะจาก
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

9 โครงการรักษ์
คุณ รักษ์โลก 

เพ่ือลดปริมาณ
การใช้พลาสติก
และโฟมในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

จัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 
1 ครั้ง ไม่น้อย
กว่า 100 คน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- ปริมาณการใช้
พลาสติกและ 
โฟมลดลง 

ประชาชนลด
การใช้
พลาสติก
และโฟมใน
พ้ืนที่เทศบาล
เมืองบางกรวย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

10 โครงการ
จัดการขยะ
อันตรายใน
ชุมชน 

เพ่ือให้การจัดการ
ขยะอันตรายใน
ชุมชนพ้ืนที่เขต
เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพมี
การคัดแยกเพ่ือ
น าไปก าจัดอย่าง
ถูกวิธี 

จัดซื้อภาชนะ
จัดเก็บขยะ
อันตรายชุมชนละ 
1 ชุด จ านวน 49 
ชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนชุมชน
ที่มีภาชนะ
รองรับขยะ
อันตราย  
- จ านวนชุมชน
ที่มีการคัดแยก
ขยะอันตราย 

ท าให้เกิดการ
คัดแยกขยะ
และก าจัดขยะ
อันตรายใน
ชุมชนอย่างถูก
วิธ ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

11 โครงการ
จัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือให้ความรู้แนว
ทางการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อที่
ถูกต้องแก่
สถานพยาบาลใน
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย 

ตรวจประเมินการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยติดเชื้อใน
สถานพยาบาลพ้ืนที่
เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย คิดเป็น
รอ้ยละ 100 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
สถานพยาบาลที่
ได้รับการตรวจ
ประเมิน 
- ร้อยละของ
สถานพยาบาลที่มี
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยติด
เชื้อที่ถูกต้อง 

สถานพยาบาล
ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
มีความรู้และ
แนวทางในการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยติด
เชื้อที่ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

12 โครงการสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียจากการ
ล้างรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย ในพื้นที่
เช่าจอดรถยนต์
บรรทุกขยะของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

เพ่ือบ าบัดน้ าเสียจาก
การล้างรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย 

สร้างระบบบ าบัด
น้ าเสียอันเกิดจาก
การล้างรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - มีระบบ
บ าบัดน้ า
เสีย ที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถบ าบัด
น้ าเสียจากการ
ล้างรถบรรทุก
ขยะมลูฝอย 
ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยช้ันดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า
ในคลองไฟไหม้ 
,คลองผู้ใหญ่
ส าอางค์,คลอง
วัดจันทร์ 

เพ่ือก่อสร้าง
ระบบฟ้ืนฟูใน
พ้ืนที่คลองในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย จ านวน 2 
แห่ง 

1.ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง บริเวณคลองไฟไหม้ 
สามารถรองรับน้ าเสียได้ไม่
น้อยกว่า 1,500 m3/d 
2.ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง บริเวณคลองผู้ใหญ่
ส าอางค์ สามารถรองรับน้ า
เสียได้ไม่น้อยกว่า 550 
m3/d 

- 25,000,000 
 

- - จ านวนระบบ
ฟ้ืนฟูคุณภาพ
น้ าในคลองที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน 

น้ าในคลอง 
ที่ไหลผ่าน
ระบบฟ้ืนฟู
มีคุณภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
  

ผ.01 



๑๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยช้ันดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า
ในคลองพระคุณ
พ่อแม่ ,คลอง
โขน 

เพ่ือก่อสร้าง
ระบบฟ้ืนฟูใน
พ้ืนที่คลองในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย จ านวน 2 
แห่ง 

1.ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง บริเวณคูน้ าพระคุณ
พ่อแม่ สามารถรองรับน้ า
เสียได้ไม่น้อยกว่า 500 
m3/d 
2.ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง บริเวณคลองโขน 
สามารถรองรับน้ าเสียได้ไม่
น้อยกว่า 300 m3/d 

- - 20,000,000 
 

- จ านวน
ระบบฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ า
ในคลองที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน 

น้ าในคลอง 
ที่ไหลผ่าน
ระบบฟ้ืนฟู
มีคุณภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
  

ผ.01 



๑๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยช้ันดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ระบบฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ าใน
คลองผู้ใหญ่
กอบ-ต้นโศก ,
คลองวัดสนาม
นอก 

เพ่ือก่อสร้าง
ระบบฟ้ืนฟูใน
พ้ืนที่คลองในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย จ านวน 2 
แห่ง 

1. ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง บริเวณคลองผู้ใหญ่
กอบ-ต้นโศก สามารถรองรับ
น้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 800 
m3/d 
2.ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าใน
คลอง บริเวณคลองวัดสนาม
นอกสามารถรองรับน้ าเสีย
ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 
m3/d 

- - - 25,000,000 
 

จ านวน
ระบบฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ า
ในคลองที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน 

น้ าในคลอง 
ที่ไหลผ่าน
ระบบฟ้ืนฟู
มีคุณภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 

ผ.01 



๑๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

16 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการ
ขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า 100 คน ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
- ร้อยละของผู้
เข้าอบรมที่มี
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลกรมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการ
จัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ.01 



๑๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

17 โครงการอบรม
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการ
เหตุร าคาญ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนและเหตุ
ร าคาญต่าง ๆ 

กิจกรรมอบรม ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเหตุร าคาญ
จ านวน ๔๐ คน 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

- จ านวน
เจ้าหน้าที่
ผู้เข้ารับ
การอบรม 
- ผู้เข้ารับ
การอบรม
มีความรู้
ความ
เข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

สามารถจัดการเหตุ
ร าคาญข้อ
ร้องเรียนได้อย่าง
ถูกต้องมี
ประสิทธิผลมากข้ึน
สามารถให้
ค าแนะน าเบื้องต้น
ด้านข้อกฎหมาย 
ข้อร้องเรียนที่
ถูกต้อง เหมาะสม  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

18 โครงการ
นิทรรศการวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

- เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นถึง
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือสร้างความมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

จัดนิทรรศการให้
ความรู้วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 5 
มิถุนายน จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- จ านวน
การจัด
กิจกรรม 

ประชาชนกระหนัก
ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมช่วยกัน
แก้ไขและอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 

 

  



๑๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการ
ฝึกอบรม
พัฒนาผู้ท า
หน้าที่ดูแล
สุขภาพใน
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้
ทักษะด้านสุขภาพแก่ 
ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
เพ่ือเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความรู้และ
นวัตกรรมในการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานให้กับ ผู้ท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพเพ่ือ
สร้างความรู้รักสามัคคี
ระหว่างผู้ท าหน้าที่ดูแล
สุขภาพ 

อบรมผู้ท า
หน้าที่ดูแล
สุขภาพชุมชม
ทั้ง 49 ชุมชน 
จ านวน  300 
คน 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

- จ านวน
ชุมชนที่
ได้รับการ
พัฒนางาน
ด้าน
สาธารณสุข
มูลฐาน 
- ความรู้ที่
เพ่ิมข้ึนของ
ผู้เข้าอบรม 

- มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ผู้ท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพ
ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย   
สามารถสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ ผู้ท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพ
เชื่อมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อกัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ผ.01 



๑๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท 

2 โครงการ
รณรงค์
ป้องกันโรค
เอดส์และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

๑.เพ่ือสร้างเสริม
ความรู้ การรับรู้ที่
ถูกต้องด้าน
เพศศึกษาและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
๒.เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต ต่อ
การเกิดพฤติกรรม
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

๑.จัดอบรมแก่ 
เยาวชน จ านวน  
๑๐๐ คน  
๒.จัดกิจกรรม
รณรงค์ในวัน
ส าคัญ เช่น วัน
เอดส์โรค ๑ 
ครั้ง/ปี 

๓0,000 
 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒.ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
เพศศึกษา
พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคที่
เหมาะสมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๗๐ 

๑.เยาวชนมีความรู้ 
การรับรู้ ต่อ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และต่อ
การมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัย 
๒.เยาวชนสามารถ
สร้างทักษะชีวิต ให้
เกิดพฤติกรรม
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
และแผงลอย 

- เพ่ือเสริมสร้างให้
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
แก่ผู้สัมผัสอาหาร 
- เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ผู้สัมผัส
อาหารเจ้าของ
กิจการ จ านวน  
120 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- จ านวนของ
ผู้สัมผัส
อาหารเข้ารับ
การอบรม 
- ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้านอาหารในเขต
เทศบาลฯเพ่ือ
ปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์สุขาภิบาล
ผู้บริโภคได้บริโภค
อาหารสะอาด
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

4 โครงการตรวจ
ร้านอาหาร
มาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 
(Clean food 
good taste) 

เพ่ือสร้างคุณภาพ
และมาตรฐานของ
ร้านอาหาร 

ตรวจประเมิน
ร้านอาหารและแผง
ลอยตามหลักเกณฑ์
สุขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 ร้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- จ านวน
ร้านที่ได้รับ
การตรวจ
ประเมิน 
- จ านวน
ร้านที่ผ่าน
มาตรฐาน 

ร้านอาหารในเขต
เทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
อาหาร สะอาด 
รสชาติอร่อย 
(Clean food 
good teste) 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุครบ
วงจร 

- เพ่ือส่งเสริมการดูแล
สุขภาพกาย ใจ และจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
ได้รวมกลุ่มท ากิจกรรม
กัน  
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลที่เหมาะสม
เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจกับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมแก่
ผู้สูงอายุในเขต
จ านวน ๓๐๐ คน 
- กิจกรรมเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ๒ ครั้ง/
ปี 
- จัดกิจกรรม
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเป็น
ระยะเวลา ๒ วัน 
๑ คืน จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๗00,000 
 

๗00,000 
 

๗00,000 
 

๗00,000 
 

- จ านวน
ผู้สูงอายุที่
ร่วม
กิจกรรม 
- จ านวน
ครั้งที่ออก
เยี่ยมบ้าน 
- จ านวน
การ
ฝึกอบรม 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม 
กาย ใจ และจิต
วิญญาณ 
- ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน
เกิดการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
- ผู้สูงอายุมีขวัญ
และก าลังใจ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

6 โครงการ
ชุมชนปลอด
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
เทศบาล 

ออกหน่วยบริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
แก่สัตว์พาหะจ านวน 
๔9 ชุมชน และพ้ืนที่
สาธารณะ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

๑.จ านวน
ครั้งที่ออก
หน่วย
บริการ 
๒.ไม่เกิด
อุบัติการณ์
โรคพิษ
สุนัขบ้าใน
พ้ืนที่ 

๑.สัตว์พาหะ
ไดร้ับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
๒.สามารถ
ป้องกัน/ควบคุม 
ลดโอกาสการ
เกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

7 โครงการ
ควบคุม 
ป้องกัน
โรคติดต่อใน
เขตเมือง 

๑.ลดอัตราการป่วย/
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
ตามนิยามของ พรบ. 
โรคติดต่อ ๒๕๕๘ 
๒.เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและการมี
พฤติกรรมป้องกันโรค
อย่างเหมาะสมตาม
บริบทเขตเมือง 

๑.อบรม ให้
ความรู้แก่
ประชาชน แกน
น าสุขภาพ 
จ านวน ๓ ครั้ง/ปี  
๒.จัดนิทรรศการ 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

๑.จ านวน
กิจกรรม 
๒.ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้และ
พฤติกรรม
การป้องกัน
โรคติดต่อที่
ถูกต้อง ไม่
น้อยกว่า 
๗๐% 

๑.สามารถ
ควบคุม เฝ้า
ระวัง อุบัติการ
ของโรคติดต่อ
ตามรูปแบบ
เขตเมือง 
๒.เกิด
เครือข่ายด้าน
การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

8 โครงการจัด
ระเบียบการ
เลี้ยงและ
ปล่อยสัตว์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่าง
เป็นระเบียบ 
๒.เพ่ือควบคุม
ประชากรสัตว์ สุนัข 
แมว ในชุมชน หรือ
ที่สาธารณะ 

๑.ออกหน่วยบริการ
สัตวแพทย์เคลื่อนที่ 
๒ ครั้ง/ป ี
๒.ส ารวจ/
ลงทะเบียนสัตว์ 
(สุนัข/แมว) 
๓.ประชาสัมพันธ์
เรื่องการเลี้ยงสัตว์ 
ดูแลสัตว์อย่าง
ถูกต้อง 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๑.จ านวน
หน่วย
บริการ/จัด
กิจกรรม 
๒.มีผู้น าสัตว์
เลี้ยงมา
ลงทะเบียน
เป็นที่
เรียบร้อย 

๑.สามารถควบคุม 
ติดตาม จ าวน
ประชากรสัตว์เลี้ยง
ในเขตเทศบาล 
๒.สามารถจัดการ
กับปัญหา
สาธารณสุขอันเกิด
มาจากสัตว์เลี้ยง 
เช่น เหตุร าคาญ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๑๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

9 โครงการ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขสู่
ความเป็นมือ
อาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมพูน/พัฒนา
องค์ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การเป็นต้นแบบ
ด้านสาธารณสุข 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
แก่เจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุข จ านวน 
๓๐ คน 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๑.จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๒.ร้อยละของ
ความรู้ความ
เข้าใจที่
สามารถ
น าไปใช้ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ 

๑.กลุ่มเป้าหมายมี่
ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
๒.กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขอย่าง
เป็นมืออาชีพมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๑๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

10 โครงการเฝ้า
ระวัง
พฤติกรรม
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

๑.เพ่ือสร้างความตระหนัก
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่น ามา
สู่การเกิดโรคไม่ติดต่อ 
(NCD/บุหรี่/อุบัติเหตุ/
สุขภาพจิต ฯลฯ) ตาม
บริบทพื้นที่ 
๒.เพ่ือสร้างเสริมความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๓.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโดยมี
ชุมชนเป็นพื้นฐาน 

๑.อบรมให้ความรู้ 
รณรงค์ไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง/ป ี
๒.ออกหน่วยเฝ้า
ระวังหน่วยบริการ
สุขภาพ ไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง/ป ี
๓.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสื่อสารความ
เสี่ยง 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

๑.จ านวน
กิจกรรม 
๒.ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๗๐ 
 

๑.กลุ่มเป้าหมาย
สามารถลด
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่
น าไปสู่ความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังตาม
บริบท 
๒.ประชาชนมี
ส่วนร่วมต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองและชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๒๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

11 โครงการ
ติดตามเฝ้า
ระวังโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ า 

เพ่ือเฝ้าระวัง
อุบัติการณ์ การเกิด
โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า (เช่น 
Zika, MERs, AI ) 

๑.สื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้เผยแพร่ ตอบ
โต้ ทันสถานการณ์โรค 
และการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 
100 
๒.รณรงค์ตาม
สถานการณ์โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ร้อยละ 100 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

- ร้อยละของ
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
รับมือการเกิด
โรค 
- ร้อยละของ
การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รับมือการเกิด
โรค 

สามารถ
ติดตาม 
ควบคุม
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าได้
ทัน
สถานการณ์ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๒๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

12 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือเป็นอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
- เพ่ือเป็นสถานที่
บริการประชาชน
ทางด้านการพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 

ก่อสร้างอาคาร ๕ 
ชั้น พ้ืนที่รวม
อาคารไม่น้อยกว่า 
๔,๕๐๐ ตาราง
เมตร 

- ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - อาคารศูนย์
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ที่
ได้มาตรฐาน 

- จะมีอาคารสถานที่
ส าหรับให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

ผ.01 



๒๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

13 โครงการถมดิน
เพ่ือก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

- เพ่ือเป็นอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
- เพ่ือเป็นสถานที่
บริการประชาชน
ทางด้านการพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 
- เพ่ือรองรับภาวะ
สังคมผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ 

ถมที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบาง
กรวย จังหวัด
นนทบุรี  พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓ ไร่ 

6,๐๐๐,๐๐๐ - - - พ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 
๔,๘๐๐ 
ตารางเมตร 
สูงเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๑ 
เมตร หรือมี
ปริมาตรดิน
ถมไม่น้อย
กว่า ๔,๘๐๐ 
ลูกบาศก์
เมตร 

- จะมีพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
- จะมีสถานที่ส าหรับ
ให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- จะเป็นการ
ด าเนินงานเพื่อรับมือ
กับภาวะสังคม
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๒๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

14 โครงการจ้าง
ออกแบบอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือเป็นแบบ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
- เพ่ือเป็นสถานที่
บริการประชาชน
ทางด้านการ
พัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

จ้างออกแบบ
ส าหรับก่อสร้าง
อาคาร ๕ ชั้น พ้ืนที่
ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า ๔,๕๐๐ 
ตารางเมตร 

๑,5๐๐,๐๐๐ - - - - ได้แบบแปลน
ส าหรับก่อสร้าง
อาคาร พ้ืนที่ใช้สอย
รวมไม่น้อยกว่า 
๔,๕๐๐ ตาราง
เมตร 
- การก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

- จะมีรูปแบบใน
การก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

ผ.01 



๒๐๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

15 โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ส่งเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพของ อปท.  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่น
ขอรับเบี้ยยังชีพ
และมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบฯ
จะได้รับเบี้ยยัง
ชีพ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๔๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๖๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
- จ่ายเบี้ยยัง
ชีพได้ไม่เกิน
ตามวันที่
ก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  

ผ.01 



๒๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

16 โครงการส่ง
เคราะห์เบี้ย
ยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพราย
เดือนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหา
ดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์
การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

ผู้สูงอายุที่ยื่น
ขอรับเบี้ยยัง
ชีพและมี
คุณสมบัติตาม
ระเบียบฯจะ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕๑,๔๕๐,๐๐๐ 
 

๕๑,๔๕๐,๐๐๐ 
 

๕๑,๔๕๐,๐๐๐ 
 

๕๑,๔๕๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ
ของผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
- จ่ายเบี้ยยัง
ชีพได้ไม่เกิน
ตามวันที่
ก าหนด 

ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

17 โครงการ
สงเคราะ
ห์เบี้ยยัง
ชีพคน
พิการ 

เพ่ือให้คนพิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
รายเดือนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้
คนพิการฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ 

คนพิการที่ยื่น
ขอรับเบี้ยยัง
ชีพและมี
คุณสมบัติตาม
ระเบียบฯจะ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๖,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๖,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๖,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๖,๓๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ
ของคน
พิการที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
- จ่ายเบี้ยยัง
ชีพได้ไม่เกิน
ตามวันที่
ก าหนด 

คนพิการได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  

ผ.01 



๒๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสา
ธารณภัย 

เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้
ประสบสาธารณ
ภัย 

ผู้ประสบสาธารณ
ภัยที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ระเบียบฯได้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือร้อยละ 
๑๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ
ผู้ประสบภัย
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นและ
สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้
ตามอัตถภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

19 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
คนพิการ 

- เพ่ือให้คนพิการ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์ 
- เพ่ือให้คนพิการได้
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า  ๘๐  คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ผู้รับการ
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน 
- ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม
ได้รับความรู้
และ
ศักยภาพ
มากขึ้น 

- คนพิการ
สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

20 โครงการฝึก
อาชีพคน
พิการ 

๑. เพ่ือสร้าง
ทางเลือกและโอกาส
ในการมีงานท าแก่
คนพิการ 
๒. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมโอกาสใน
การรวมกลุ่มและ
การสร้างเครือข่าย
ของคนพิการ 
๓. เพ่ือให้คนพิการมี
อาชีพและงานท าอยู่
ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

จัดฝึกอบรม
คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคน
พิการ  
จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๕ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนผู้
ร่วมฝึก
อาชีพ 
- จ านวนผู้
พิการที่ 
สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้
หลังจาก
การ
ฝึกอบรม  

๑. คนพิการมี
ทางเลือกหรือ
โอกาสในการมีงาน
ท า 
๒. เกิดการ
รวมกลุ่มและการ
สร้างเครือข่ายคน
พิการ 
๓. คนพิการมี 
อาชีพและมีงานท า
อยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผ.01 



๒๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

21 โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

๑. เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในสังคมตระหนักถึง
ความส าคัญของวันสตรี
สากล 
๒.เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
องค์กรสตรีที่เข้มแข็ง มี
การรวมพลังที่แสดงถึง
ความพร้อมและการ
ท างานร่วมกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
๓. ส่งเสริมให้สตรีได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ 

จ านวนคนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า  
๑๐๐  คน 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

จ านวนคนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม และ
เกิดการรวม
พลัง ร่วมกัน
ท างานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๑. ทุกภาคส่วน
ในสังคมเห็น
ความส าคัญของ
วันสตรี 
๒. องค์กรสตรี
เกิดความ
เข้มแข็งและการ
ท างานเกิดความ
เป็นรูปธรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผ.01 



๒๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 โครงการ
กลุ่มสตรี
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

๑. เพ่ือให้สตรีได้พัฒนา
ตนเองและสร้าง
พฤติกรรมที่ดีในการ
ช่วยเหลือสังคม 
๒. ส่งเสริมให้สตรีได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 
๑๐๐ คน 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

จ านวนคนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 
และได้
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

๑. สตรีมีการพัฒนา
ตนเองและมีการมี
ส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 
๒. สตรีได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

23 โครงการ
จัดเก็บ
ข้อมูลคน
พิการ 

เพ่ือเก็บข้อมูลคนพิการ
ในพ้ืนที่ 

จัดเก็บข้อมูล
คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนรับ
เงินเบี้ยยังชีพ 
ไม่น้อยกว่า 
๔๐๐  ราย 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จ านวนคน
พิการที่
จัดเก็บข้อมูล
ไดแ้ละเป็น
ระบบ 

มีการจัดเก็บข้อมูลคน
พิการในพ้ืนที่อย่าง
ครอบคลุม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

24 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มสตรี
พัฒนา
เมืองบาง
กรวย 

๑.เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์แก่
คณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่ม
สตรีพัฒนาเมือง
บางกรวย 
๒.เพื่อพัฒนาให้
กลุ่มสตรีมี
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานและ
การบริหาร
จัดการที่ดีเชิง
บูรณาการ 

- จัดประชุม
คณะกรรมการหรือ
สมาชิกกลุ่มสตรีฯไม่
น้อยกว่า ๑ คร้ัง/ป ี
- จ านวนผู้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ คน 
-จ านวน
คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องเครือข่าย
กลุ่มสตรีฯ ไม่น้อย
กว่า ๘๐ คน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
หรือสมาชิกกลุ่ม
สตร ี
- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
- จ านวน
คณะกรรมการ
เครือข่ายกลุ่ม
สตรีและ
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้า
รับการฝึกอบรม 

กลุ่มสตรีฯ
สามารถ
บริหาร
จัดการ
องค์กรของ
ตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พและเกิด
ประโยชน์
แก่
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผ.01 



๒๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

25 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
ประเภทการ
ท าอาหาร 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๓๐ คน/
หลักสูตร 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้
หรือเพ่ิมรายได้/
ลดรายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ
ไปเพิ่มพูนรายได้  
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้ 
- ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒6 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
ประเภท 
คหกรรม 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๓๐ คน/
หลักสูตร 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
ได้หรือเพ่ิม
รายได้/ลด
รายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพ่ิมพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได้ 
- ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

27 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
ประเภทงาน
ช่างต่างๆ 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตน
สนใจ 
- เพ่ือเพ่ิม
รายได้ลด
รายจ่ายและ
ขยายโอกาส
ให้กับ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน/
หลักสูตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้หรือ
เพ่ิมรายได้/ลด
รายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพ่ิมพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้ 
- ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

28 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
ประเภทงาน
หัตถกรรม 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน/
หลักสูตร 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
ได้หรือเพ่ิม
รายได้/ลด
รายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพ่ิมพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครวัและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได้ 
- ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

29 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน/
หลักสูตร 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้หรือ
เพ่ิมรายได้/ลด
รายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพ่ิมพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้ 
- ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

30 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
ประเภทการ
บริการ 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาส
ให้กับประชาชน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน/
หลักสูตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้หรือ
เพ่ิมรายได้/ลด
รายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ
ไปเพิ่มพูนรายได้  
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้ 
- ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

31 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 
ประเภท
เกษตรกรรม 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาส
ให้กับประชาชน 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ๓๐ คน/
หลักสูตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 
- ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้
หรือเพ่ิมรายได้/
ลดรายจ่าย 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพ่ิมพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได้ 
- ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

32 โครงการจัด
แสดงสินค้าและ
จัดจ าหน่าย
สินค้าของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
โอกาสได้จ าหน่าย
สินค้าท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมจากเทศบาล
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- เพ่ือเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายและขยาย
โอกาสให้กับ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่มาจัด
จ าหน่ายสินค้า 
 

-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
โอกาสได้
จ าหน่ายสินค้า
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจาก
เทศบาลและ
สามารถน าไป
ต่อยอดได้ 
- ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

33 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน 

- เพ่ือให้ชุมชนได้
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 
- เพ่ือให้คนใน
ครอบครัวเกิด
ทัศนคติที่ดี ในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

- จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนอย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง 
- จ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงานไม่
น้อยกว่า ๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน 
- จ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงาน 

คนใน
ครอบครัวมี
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน
การอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

34 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้น าชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้น าชุมชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ คน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
และศึกษา
ดูงาน 
- ความรู้
ของผู้เข้า
รับการ
อบรมที่
เพ่ิมข้ึน 

-ผู้น าชุมชนน า
ความรู้และ
ประสบการณ์
มาพัฒนา
ชุมชนของตน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-มีชุมชน
ตัวอย่างได้รับ
การพัฒนา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  

ผ.01 



๒๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

35 โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

- เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนไม่
ยุ่งเกี่ยวยา
เสพติด 
- เพ่ือบูรณา
การร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
และชุมชนใน
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

- จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมกับ ศป.ปส.อ.บางกรวย
และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
๖๐ คน/ครั้ง 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
To BE Number One ไม่
น้อยกว่า  ๕๐ คน/ครั้ง 
- จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนขาวสะอาด
ปลอดยาเสพติดไม่น้อยกว่า 
๓๐ ครัวเรือน/ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - จ านวนผู้
เข้าประชุม
คณะท างาน
ร่วมกับ 
ศป.ปส.อ.
บางกรวย 
- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม To 
BE Number 
One  

- ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพ
ติดจะคงที่
และลดลง
อย่าง
ต่อเนื่อง 
- เยาวชน
หรือ
ประชาชน
จะรู้ถึงพิษ
ภัยของยา
เสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 -  ต่อ  -  -จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐  คน/ครั้ง 

    - จ านวนครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนขาว
สะอาดปลอดยาเสพติด 
-จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  

  

ผ.01 



๒๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

36 โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการ
ของเด็กให้
สมบูรณ์ 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาลและ
เด็ก  ป.1-ป.6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ศูนย์ 
ร.ร.สังกัดกรม
สามัญศึกษา  
และร.ร.สังกัด 
สพฐ.ภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวยจ านวน  4  
โรงเรียน 

2,500,000 2,500,000  2,600,000 2,600,000 - จ านวน
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน
อาหารเสริม
(นม) 
- จ านวนเด็ก
ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กไม่ขาด
ภาวะทุก
โภชนาการ
และสุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ์
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

ผ.01 



๒๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

37 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
- เงินอุดหนุน
ส าหรับ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการของ
เด็กให้สมบูรณ์ 

เพ่ือสนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 
ศพด.ในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย จ านวน 7 
ศูนย์ 

1,470,000 
 

1,470,000 
 

1,715,000 
 

1,715,000 
 

จ านวน
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
การ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

เด็กไม่ขาด
ภาวะทุพ
โภชนาการ
และสุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

ต่อ -ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย
หัว) 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียน ศพด. มี
สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียน 

เพ่ือสนับสนุนเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)เด็กนักเรียน 
ศพด.ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
จ านวน 7 ศูนย์ 

510,000 510,000 600,000 600,000 จ านวน
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
การ
สนับสนุน
ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน 

เด็กมีสื่อการ
เรียนการสอน
และวัสดุ
การศึกษา
ส าหรับใช้ในการ
เรียนรู้ใน
ปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

38 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา 
ครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือพัฒนา ครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ให้มี
ประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรมควบคู่
กับการจัด
การศึกษา  พร้อม
ทั้งเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถและ
ทักษะให้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
จ านวน  20 คน 

140,000 140,000 140,000 140,000 - จ านวนครู
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 
- ความรู้ที่
เพ่ิมข้ึนของ
ครูผู้ดูแลเด็ก  

เพ่ือพัฒนา ครู/
ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการพัฒนา 
ศพด.ในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวยตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

39 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนยึด
มั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์
และการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กใน
เขตเทศบาลได้มี
พัฒนาการใน
ด้านต่างๆ
ประมาณ  500 
คน จ านวน 1 
วัน 

350,000 350,000 350,000 350,000 - จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เห็น
คุณค่าและ
คุณประโยชน์
ของตนเองซึ่ง
เป็นแรงจูงใจ
ให้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

40 โครงการฝึก
อาชีพแก่เด็ก
ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้เด็กมี
โอกาสฝึกอาชีพ
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

จัดฝึกอาชีพระยะสั้น
ให้เด็กด้อยโอกาส
ประมาณ  30  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนเด็กด้อย
โอกาสที่เข้ารับ
การฝึกอาชีพ 
- ร้อยละของเด็กที่
สามารถน าความรู้
ไปประกอบอาชีพ
ได้ 

สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได้ 

กอง
การศึกษา 

(งาน
การศึกษา
นอกระบบ

และครู
อาสา) 

  

ผ.01 



๒๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

41 โครงการ
อบรมและ
พัฒนาคน
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือให้ ครู/ครูผู้ดูแล
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก/
คณะผู้บริหาร/ 
คณะกรรมการในการ
บริหารจัดการ
การศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณธรรม พร้อมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/คณะ
ผู้บริหาร/
คณะกรรมการ
ในการบริหาร
จัดการ
การศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ประมาณ 40 
คน 

250,000  250,000 250,000  250,000  - จ านวน
ของผู้เข้า
อบรม 
- ความรู้ที่
เพ่ิมข้ึนของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้ครู/ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
คณะผู้บริหาร/
คณะกรรมการใน
การบริหาร
จัดการการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง
และมีทักษะที่ดี
สามารถ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

ผ.01 



๒๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

42 โครงการจัด
อบรม
ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้
ผู้ปกครองมี
ความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา 

จัดอบรมผู้ปกครอง
เด็กเล็กและ
ผู้เกี่ยวข้อง เป็น
เวลา  1  วัน 
จ านวน  1  ครั้ง/ป ี  

50,000 50,000  50,000  50,000  - จ านวนการจัด
อบรม 
- จ านวน
ผู้ปกครองที่เข้า
อบรมมีความพึง
พอใจต่อการจัด
การศึกษา 

เทศบาลฯ
สามารถจัด
การศึกษาได้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

 
  

ผ.01 



๒๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

43 โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เพ่ือเปิดโลก
ทัศน์ของเด็ก
นักเรียนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ศึกษานอก
ห้องเรียน  
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

100,000 100,000  100,000  100,000  - จ านวนการ
จัดอบรม 
- ความรู้และ
ประสบการณ์
ที่เพ่ิมขึ้นของ
เด็ก 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
ประสบการณ์
จากการได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

กอง
การศึกษา 

 
  

ผ.01 



๒๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

44 โครงการ
จัดซื้อท่ีดิน
เพ่ือก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
บริเวณ  
ต าบลบาง
กรวย 

เพ่ือใช้
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บริเวณต าบล
บางกรวย 

จัดซื้อท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลเมือง
บางกรวย พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3 ไร่ 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000,000 - จ านวนที่ดินที่
จัดซื้อ 
- ที่ดินที่จัดซื้อ มี
ความเหมาะสม
ส าหรับการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีที่ดินส าหรับ
สร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

กอง
การศึกษา 

 
  

ผ.01 



๒๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

45 โครงการ
คุณธรรมน า
ชีวิตพอเพียง
ตาม
พระราชด าริ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชนมี
ความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิต
ไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขมี
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นรากฐาน 

จัดอบรมเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย ประมาณ 
100  คน 

50,000  50,000  50,000  50,000  - จ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 
- เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
รับการอบรม
มีคุณธรรม 
และ
จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 

เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

46 โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

เพ่ือก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บริเวณต าบลวัด
ชลอ จ านวน 1 
หลัง เป็นอาคาร
อเนกประสงค์ 

ก่อสร้างเป็นอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 หลังและ
อาคารประกอบ 
จ านวน 1 หลัง 

50,000,000 - - - จ านวน
อาคารศูนย์
เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

เทศบาลฯ มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลที่
ถาวรให้กับเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลฯที่
ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

47 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
กันดินพร้อมรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองบางกรวย 

เพ่ือก่อสร้างเขื่อน
กันดินพร้อมรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
บางกรวย 

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน
พร้อมรั้ว ความยาว
ไม่น้อยกว่า 138.00 
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

6,900,000 - - - ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร)และ
ได้มาตรฐาน 

ท าให้เด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

48 โครงการ
อบรมพัฒนา
สังคมอาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็ก และเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียนให้เกิด
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภาษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดอบรมเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวยจ านวน 1 
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
อบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

เด็กและเยาวชน
มีความพร้อมใน
การพัฒนาสังคม
อาเซียน 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

49 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ิมศักยภาพ
ให้เด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน  
4 ครั้ง ต่อเดือน  
โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประมาณ 30 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม 
-จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพมาก
ขึ้น 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๓๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

50 โครงการกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 

เพ่ือสนับสนุนให้
เยาวชนและ
ประชาชนได้
เห็นคุณค่าของ
การเล่นกีฬา  
รักการออก
ก าลัง กายโดย
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขัน
กีฬา  จ านวน  1 
ครั้ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประมาณ  60 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนครั้ง
ทีจ่ัดการ
แข่งขันกีฬา 
-จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนรู้ถึง
คุณค่าของการ
ออกก าลังกาย  รู้
รักสามัคคีในหมู่
คณะอีกทั้งให้
เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๔๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

51 โครงการกีฬา
มวลชนเฉลิม
พระเกียรติฯ 
(ร่วม) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน/ชุมชนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และเพ่ือส่งเสริม
ความสามัคคี
ระหว่างท้องถิ่นและ
ชุมชนในเขต
เทศบาลและจังหวัด
นนทบุรี 

จัดแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  
เอกชนและชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 
และจังหวัดนนทบุรี
จ านวน  1  ครั้ง/ปีมี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาไม่น้อยกว่า 40  
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 
- ความ
สามัคคีของ
หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์
แข็งแรงมีความ
สามัคคีระหว่าง
ท้องถิ่นกับ
ชุมชนในเขต
เทศบาลและ
จังหวัดนนทบุรี 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

52 โครงการ
ฝึกอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด สร้าง
ความสัมพันธ์ใน
กลุ่มเด็ก 

ฝึกทักษะกีฬา
ชนิดต่าง ๆให้
เด็กและเยาวชน
จ านวนไม่น้อย
กว่า 40 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม
การอบรม 
- จ านวนผู้
เข้ารบัการ
อบรมมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ทักษะกีฬา
ต่าง ๆอย่าง
ถูกต้องและ
น าทักษะ
กีฬาไป
พัฒนา
สุขภาพเป็น
เลิศ 

กอง
การศึกษา
(การศึกษา
นอกระบบ
และครูครู

อาสา) 

  

ผ.01 



๒๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

53 โครงการกีฬา
สันนิบาต
เทศบาลจังหวัด
นนทบุรี  

เพ่ือเชื่อมความ
สามัคคีระหว่าง
เทศบาลต่าง ๆ 
ภายในจังหวัด
นนทบุรี 

ร่วมแข่งขันกีฬา
กับเทศบาลต่างๆ
ภายในจังหวัด
นนทบุรีมีผู้เข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อยกว่า 
50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
แข่งขนักีฬา 
- ความสามัคคี
ระหว่าง
เทศบาลภายใน
เขตจังหวัด
นนทบุรี 

คณะผู้บริหาร
มีส่วนร่วมใน
การแข่งขัน
กีฬาร่วมกับ
พนักงานและ
มีการสร้าง
ความสามัคคี
ระหว่าง
เทศบาล/
เทศบาล
ภายในจังหวัด
นนทบุรี 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

54 โครงการถม
ที่ดินส าหรับ
การก่อสร้าง
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่
ให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม 
สามารถใช้ส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ
ได้ 

ถมดิน  ปรับปรุงสภาพ
พ้ืนที่ให้เหมาะสม  

7,000,000 - - - ถมดิน
ปรับปรุงพื้นที่
ให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม 
ปลอดภัย  

ที่ดินได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม
พร้อมใช้ในการ 
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

55 โครงการจ้าง
ออกแบบ
ก่อสร้างศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการ 

เพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ 

จ้างออกแบบก่อสร้าง
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ ให้มี
มาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

1,500,000 - - - ผู้รับจ้าง
ออกแบบได้
มาตรฐานและ
เสร็จ ตาม
ก าหนด 

ได้แบบส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๒๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

56 โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการ 

เพ่ือก่อสร้าง
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

ก่อสร้างศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ รูปแบบ
และขนาดปรากฏตาม
แบบแปลน 

- 60,000,000 - - จ านวนศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการที่ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

เทศบาลมีศูนย์
กีฬาและ
นันทนาการ
เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับบริการ 

กอง
การศึกษา 

 

  

ผ.01 



๒๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาระบบบริหารจดัการและการบริการ
สาธารณะ 

 

 

  



๒๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์รอบ
ส านักงาน
เทศบาลทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
อาคาร 

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบ
ส านักงาน
เทศบาลทั้ง
ภายใน
ภายนอก
อาคารให้มี
ความสวยงาม 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบ
ส านักงานเทศบาล
เมืองบางกรวยทั้ง
บริเวณรอบนอก
อาคารและบริเวณ
ภายในอาคาร
บางส่วน 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 - จ านวน
จุดที่
ปรับปรุง
ร้อยละ 
70% 
- สภาพภูมิ
ทัศน์รอบ
เทศบาลมี
ความ
สวยงาม 

ส านักงาน
เทศบาล
เมืองบาง
กรวย มี
สภาพภูมิ
ทัศน์ที่
สวยงาม
เหมาะสมกับ
เป็นสถานที่
ราชการที่
สง่างามทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล. 

 
  

ผ.01 



๒๔๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2 โครงการ
ปรับปรุง 
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย ๔ 
ชั้น  

เพ่ือเป็นปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย ๔ ชั้น ให้มี
สภาพที่ดี 
สวยงาม พร้อม
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
มากยิ่งขึ้น  

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลทั้ง ๔ 
ชั้น (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
เมืองบางกรวย
ก าหนด) 

๑0,000,๐๐๐ - - - จ านวนชั้นที่มี
การปรับปรุง 
และมีสภาพที่ดี
แข็งแรงพร้อม
อ านวยความ
สะดวก
ประชาชนและมี
ความสวยงาม 

อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวยมี
สภาพแข็งแรง 
สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน
ได้มากข้ึน
รวมถึงมีสภาพ
สวยงาม 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล. 

 
  

ผ.01 



๒๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุวัดโพธิ์
บางโอ  

เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงอาคาร
โรงเก็บพัสดุวัด
โพธิ์บางโอให้มี
สภาพที่แข็งแรง 
สามารถใช้งาน
ได้เพ่ิมมากข้ึน
โดยเพิ่มพ้ืนที่
การจัดเก็บพัสดุ 

ปรับปรุงอาคารโรง
เก็บพัสดุ ค.ส.ล. จาก
อาคารชั้นเดียว
เปลี่ยนเป็น ๒ ชั้น 
พร้อมก่อสร้างลาน ค.
ส.ล.ขนาดกว้าง 
11.00 เมตร ยาว 
39 เมตร และวาง
ระบบระบายน้ ายาว 
35 เมตร จ านวน ๑ 
หลัง (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลเมืองบาง
กรวยก าหนด)  

๓,000,๐๐๐ - - - จ านวนจุดที่มี
การปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
สามารถใช้
งานได้ดีหรือ
ดีขึ้นกว่าเดิม 

ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
อาคารสถานที่
ให้สามารถใช้
งานได้
ตามปกติ 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล. 

 

ผ.01 



๒๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการ
ส่งเสริม
บุคลากรดีเด่น 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่
บุคลากรที่มีความ
ประพฤติปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี มี
ความโดดเด่น
เชี่ยวชาญในงานที่
ได้รับผิดชอบ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
บุคลากรที่มี
ความ
ประพฤติ
ปฏิบัติงาน
อย่างโดดเด่น 

บุคลากรมี
ความ
ประพฤติ
กระตือรือร้นมี
แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

  

ผ.01 



๒๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการจัด
งานพิธีในวัน
ส าคัญต่างๆ 

เพ่ือให้
ประชาชนและ
หน่วยงาน
ต่างๆได้มีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนิน
กิจกรรมที่
เทศบาลจัดขึ้น
หรือเทศบาล
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
ที่จัด 

 จัดงานคล้ายวันคล้าย
วันพระราชสมภพ และ
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศร รามาธิบดีจักรี 
นฤบดินทร สยาม 
มินทราธิราชบรมบนาถ
บพิตร หรือร่วมการ จัด
งานตามท่ีจังหวัดก าหนด
จ านวน  1  กิจกรรม 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - จ านวน
กิจกรรมที่
จัด 

ประชาชน
และ
หน่วยงาน
ต่างๆได้ร่วม
ร าลึกวัน
ส าคัญของ
ชาติและมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล. 

  

ผ.01 



๒๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 - ต่อ - - เพ่ือให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น
หรือเทศบาลร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่จัด 
 
- เพ่ือให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น
หรือรัฐบาล, กระทรวงฯ 
,กรมฯ จังหวัดฯ สั่งการ 

- จัดงานวันปิยะมหาราช
หรือร่วมการ จัดงานตามที่
จังหวัดก าหนดจ านวน 1 
กิจกรรม 
 
 
 
 
- จัดงานพระราชพิธีต่างๆ
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว,พระราชินี, พระ
บรมวงศานุวงศ์ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพิธี
ราชสดุดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

    - จ านวน
กิจกรรมที่
จัด 
 
 
 
 
- ร้อยละ
ของการ
จัดงาน 

- ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆได้
ร่วมร าลึกวัน
ส าคัญของชาติ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
- ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆได้
ร่วมส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ในวันส าคัญของ
ชาติและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล. 
 
 
 
 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ผ.01 



๒๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การ
ท่องเที่ยว 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
ให้คนทั่วไปรู้จัก
มากขึ้น 
- เพ่ือเป็นการ
สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ 

- แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาล
เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง 
- ข่าว ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การเผยแพร่ทาง
สื่อต่างๆอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ข่าว ข้อมูล
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
เผยแพร่ผ่าน
สื่อต่างๆ
อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- คนทั่วไปรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
มากขึ้น 
- ประชาชนใน
พ้ืนที่มีรายได้ 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 โครงการวัน
เทศบาล 

- เพ่ือเชื่อมความ
สามัคคีให้แก่
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้าง/คณะ
ผู้บริหาร 
- สร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่
เทศบาล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหาร
ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ประมาณ 150 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะและมี
ขวัญก าลังใจ 

- ผู้บริหาร / 
พนักงาน/ลูกจ้าง/ 
ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆที่เข้าร่วมงานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
เชื่อมความสามัคคี
และเกิดขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
  

ผ.01 



๒๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการ
พัฒนา
การเมืองการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

เพื่อส่งเสริม
การพัฒนา
การเมืองการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

- เพื่อจัดอบรมและจัดประชุม
คณะผู้บริหาร, สท, พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า, 
พนักงานจ้าง และประชาชน
ในท้องที่ เก่ียวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย 
และจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาประชาธปิไตยฯ 
กิจกรรมปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแนว
ทางการมีส่วนร่วมหรือจัด
กิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนตาม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/
ปี  

100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวน
การจัด
อบรม/
กิจกรรม 
- ความรู้
ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าอบรม 

ผู้ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
หน้าที่ในการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 โครงการ
นายกเทศมนตรี
พบปะเยี่ยม
เยียนประชาชน 

เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการและ
แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน
รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
กิจกรรมของ
เทศบาล 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เทศบาลออกพบปะ
ประชาชน เพ่ือ
รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชน
หมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งให้
ไปด าเนินการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชนและในส่วนที่
เป็นพื้นที่สาธารณะใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ไม่น้อยกว่า 
5 ครั้ง/ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวน
การออก
พบปะ
ประชาชน 
- จ านวน
การตอบ 
สนอง
ปัญหา
ความ
เดือดร้อน
ของ
ประชาชน 

ได้รับทราบ
ปัญหาของ
ประชาชน
สามารถ
แก้ไขได้ตรง
ตามความ
ต้องการ
และเป็น
การบริการ
เชิงรุก 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

10 ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 

เพ่ือจัดการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
สมาชิก
เทศบาล 

การจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ถูกต้อง และเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
100 % 

8,000,000 8,000,000 - - การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
100% 

การเลือกตั้ง
เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและ
และถูกต้อง
ตามท่ี
กฎหมายและ
ระเบียบ
ก าหนด 

งานธุรการ / 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

11  โครงการ
จัดตั้ง
สถาน 
ธนานุบาล
เทศบาล
เมืองบาง
กรวย 

- เพื่อรองรับการด าเนินการ
สถานธนานุบาลของ
เทศบาลเมืองบางกรวย 
- เพื่อให้ประชาชนมีเงนิทุน
หมุนเวียนน าไปใช้บรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
- เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องยืม
เงินเอกชน ซึ่งต้องเสีย
ดอกเบี้ยอัตราสูง 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพซึ่ง
ขาดลงชัว่คราว 
- เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
และผลก าไรน าไปท านบุ ารุง
ท้องถิ่น 

1. จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง เพื่อจัดตั้ง
สถานธนานุบาล จ านวน 
1 แห่ง 
2. ออกแบบและปรับปรุง
อาคารสถานธนานุบาล
ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0801.5/ว675 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2558 

13,000,000 - - - สถานธนานุ
บาลเปน็ไป
ตาม
หลักเกณฑ์
และ
แนวทางที่
ก าหนด  

- เป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน โดย
ราษฎรในเขต
เทศบาล ไม่ต้อง
เสียเวลา
เดินทางไปใช้
สถานธนานุบาล
นอกพื้นที่และ
ต้องเสียดอกเบี้ย
สูงในยาม
ต้องการเงิน
หมุนเวียนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผ.01 



๒๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 โครงการเตรียม
ความพร้อม
ประกวดส านัก
ทะเบียนดีเด่น 

- เพ่ือให้ผู้ให้บริการงาน
ทะเบียนฯ มีความพร้อม 
กระตือรือร้น ปรับปรุง
พัฒนาส านักทะเบียนและ
การให้บริการดียิ่งขึ้น 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน พนักงานจ้าง
และองค์กรในเรื่องการ
บริการที่เป็นเลิศ 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจบทบาท 
ระเบียบกฎหมายที่ได้มี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
ส าหรับ
เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน 
จ านวน 10 
คน จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

2๐,๐๐๐ - 2๐,๐๐๐  - -เพ่ือมุ่งให้ส านัก
ทะเบียนได้รับ
รางวัลส านัก
ทะเบียนดีเด่น 
-ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการ 

- ส านัก
ทะเบียนมี
ความพร้อมใน
การให้บริการ
มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
- ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การบริการ 

ส านักปลัดฯ 
(งาน

ทะเบียน) 

  

ผ.01 



๒๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง
และตกแต่งพื้นที่
ภายในห้องงาน
ทะเบียนราษฎร 

- เพ่ือปรับปรุงและ 
Built in ตกแต่ง
ภายในและจัดผัง
ส านักทะเบียนฯให้ดี
ยิ่งขึ้น 
- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ  

ปรับปรุงห้องส านัก
ทะเบียนราษฎร  

-  ๘๐๐,๐๐๐ -  -  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนผู้มา
รับบริการเกิด
ความ
ประทับใจใน
ส านักทะเบียน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ส านักปลัดฯ 
(งาน

ทะเบียน) 

  

ผ.01 



๒๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑4 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
พนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งสร้าง
เสริมการมี
วิสัยทัศน์ใน
การท างาน 

ผู้บริหาร/
พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง 
/พนักงานจ้าง
ของเทศบาล
เมืองบางกรวย 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 
- ร้อยละ
ของความรู้
ความเข้าใจ
ที่สามารถ
น าไปใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

บุคลากรของ
เทศบาลเมือง
บากรวย มี
องค์ความรู้
เพ่ิมมากข้ึน 
สามารถ
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมีปะสิทธิ
ภาพพร้อมทั้ง
มีวิสัยทัศน์ใน
การท างาน 

งานการ
เจ้าหน้าที ่/ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑5 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลากรของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ให้แก่บุคลากร
ของเทศบาล
เมืองบางกรวย 
สามารถน ามา
ปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต
และ
ปฏิบัติงานได้ 

ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง /
พนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 
- ร้อยละของ
ความรู้ความ
เข้าใจที่
สามารถ
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

บุคลากรของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย มีองค์
ความรู้คู่
คุณธรรมและ
จริยธรรม น าไป
ปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที/่ 
ส านักปลัดฯ 

  

ผ.01 



๒๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑6 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ
ส าหรับเจ้าหน้าที่
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมพูนองค์
ความรู้ด้าน
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง /
พนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม 
- ร้อยละของ
ความรู้ความ
เข้าใจที่
สามารถ
น าไปใช้ใน
การ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

บุคลากร
ของ
เทศบาล
เมืองบาง
กรวยมี
ความรู้และ
ทักษะใน
การสื่อสาร
ภาษาต่าง 
ประเทศได้
เพ่ิมข้ึน 

งานการ
เจ้าหน้าที/่
ส านักปลัดฯ 

  

ผ.01 



๒๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการ
พัฒนา
เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อบรมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น จ านวน 
80 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 - จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 
- ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ที่มีความรู้เพิ่ม
มากข้ึน 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได ้

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

18 โครงการ
จัดท าระบบ
แบบฟอร์มค า
ร้องทั่วไป
อิเล็ก 
ทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นการบริหาร
ประชาชน และให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริหาร
ของภาครัฐได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดท าระบบ
แบบฟอร์มค า
ร้องทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 
ระบบ 

- 100,000 - - - จ านวนระบบ
แบบค าร้อง
ตามที่ก าหนด 
- ประสิทธิภาพ
การใช้งานของ
ระบบ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ไม่ต้อง
เดินทางมาเขียนค า
ร้องด้วยตนเอง 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

  

ผ.01 



๒๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการจัดท า
ระบบจองห้อง
ประชุมภายใน
ส านักงาน 

เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
จองห้องประชุมใช้
ล่วงหน้าได ้

จัดท าระบบจองห้อง
ประชุมภายใน
ส านักงาน จ านวน 1 
ระบบ 

30,000 - - - - จ านวนระบบ
จองห้องประชุม 
- ประสิทธิภาพ
การใช้งานของ
ระบบ 

ลดการจองห้อง
ประชุมที่เกิด
การจองซ้ า 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 
20 โครงการจัดท า

ระบบปฏิทิน
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

เพ่ือเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐ
วิสาหกิจฯ ได้รับ
ทราบ 

จัดท าระบบปฏิทิน
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี จ านวน 1 
ระบบ 

10,000 - - - - จ านวนระบบ
ปฏิทิน 
- ประสิทธิภาพ
การใช้งานของ
ระบบ 

ให้ประชาชน
และหน่วยงาน
ภายนอกได้รับ
ข้อมูล 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

ผ.01 



๒๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการจัดท า
ระบบรายงาน
การจัดท า
โครงการ 

เพ่ือเป็นเครื่องอ านวย
ความสะดวกให้แก่ทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนิน
โครงการในการ
รายงานผลผ่านระบบ
สารสนเทศ 

จัดท าระบบ
รายงานการจัดท า
โครงการ จ านวน 
1 ระบบ 

- 100,000 - - - จ านวนระบบ
รายงานการจัดท า
โครงการ 
- ประสิทธิภาพการ
ใช้งานของระบบ 

มีระบบรายงาน
การจัดท า
โครงการให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
โครงการได้ใช้ใน
การรายงานผล 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

22 โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เพ่ือเป็นเครื่องอ านวย
ความสะดวกให้แก่ทั้ง
เจ้าหน้าที่และผู้
บริการติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
โครงการได้ 

จัดท าระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
ความส าเร็จของ
โครงการ จ านวน 
1 ระบบ 

- 400,000 - - - จ านวนระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล 
- ประสิทธิภาพการ
ใช้งานของระบบ 

มีระบบติดตาม
และประเมินผล
การด าเนินงาน
ของโครงการ 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

ผ.01 



๒๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการจ้าง
วางระบบ
และติดตั้ง
ระบบ
สารสนเทศ 
อาคารหลัง
ใหม่ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้
สามารถ 
ให้บริการแก่
ผู้ใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อาคาร
ส านักงาน และ
ทั่วถึง 

1.จ้างติดตั้งพร้อมวาง
ระบบสารสนเทศในอาคาร
หลังใหม่เพ่ือเชื่อมระบบ
กับอาคารหลังเก่า  
2. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) 
จ านวน 1 ตู ้
3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ขนาด 9 U จ านวน 6 ตู ้

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

300,000 
 
 
 

23,000 
 
 
 

24,000 
 

- จ านวน
ระบบ
ให้บริการ
สารสนเทศ 
-ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
ของระบบ 

มีระบบ
สารสนเทศที่มี
มาตรฐานในการ
ให้บริการอย่าง
ทั่วถึง 
ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งอาคาร
ส านักงาน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

  

ผ.01 



๒๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -  ต่อ  -  4. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 
จ านวน 6 ตัว 
5. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 จ านวน 
12 ตัว 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

39,000 
 
 
 

69,600 
 

   

 
  

ผ.01 



๒๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการเช่า
ระบบ 
Cloud 
Server 

เพ่ือใช้งาน
ร่วมกับ ระบบ 
E-Office ของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

1. ค่าเช่าระบบ 
Cloud Server แบบ
ที่ 1 จ านวน 1 
ระบบ จ านวน 12 
เดือนต่อปี 
2. ค่าเช่าระบบ 
Cloud Server แบบ
ที่ 2 จ านวน 1 
ระบบ จ านวน 12 
เดือนต่อปี 

80,000 
 
 
 
 

200,000 

80,000 
 
 
 
 

200,000 

80,000 
 
 
 
 

200,000 

80,000 
 
 
 
 

200,000 

มีระบบ 
Cloud 
Server 
รองรับระบบ 
E-Office 

สามารถท างาน
ในระบบ E-
Office ได้ทั้งใน
และนอก
ส านักงาน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 
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๒๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการ
พัฒนา
ระบบ
โทรศัพท์
แบบ VoIP 

เพ่ือเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการ
ติดต่อสื่อสาร และ
ลดภาระค่าใช้จ่าย
การใช้โทรศัพท์ 

จัดท าระบบโทรศัพท์
แบบ VoIP จ านวน ๑ 
ระบบ 

- 500,000 - - - จ านวน
ระบบ VoIP 
-ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
ของระบบ 

สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายได้ และ
การ
ติดต่อสื่อสารมี
ความปลอดภัย
จากระบบ VPN 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งาน

สารสนเทศ) 

  

ผ.01 



๒๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการ
ราชการ
ไทยโปร่งใส
ร่วมกันต้าน
คอรัปชั่น 

-เพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
-เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับ
ประชาชนในการ
ป้องกันและจัดการ
ทุจริตคอรับชั่น 

บุคลากร
ภายใน
หน่วยงานและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 
150คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวน
ผู้เข้ารับ
การอบรม 
- ความรู้
ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้า
อบรมเพ่ิม
มากขึ้น 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพ่ิมขึ้น 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ แนว
ทางการป้องกันและ
ขจัดการทุจริต
คอรัปชั่น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน
(งานนิติ
การ/งาน
บริการ
ข้อมูล

ข่าวสาร
ท้องถิ่น) 

ผ.01 



๒๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการ
สนับสนุนการ
จดัท า
แผนพัฒนา
เทศบาลและ
การจัดท า
งบประมาณ 
 

- เพ่ือจัดท า
ข้อมูล
รายละเอียด
ของโครงการ
ในการพัฒนา
เทศบาล 
-เพ่ือจัดท า
งบประมาณ
ของเทศบาล
เมืองบางกรวย 

- จัดท าหรือจ้างท า
เอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 
๑๓๐ ชุด 
- จัดประชุม
ประชาคมเมืองและ
คณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ 
- จัดท าหรือจ้างท า
เอกสารงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 
๑๓๐ ชุด 

150,000 150,000 150,000 150,000 - จ านวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เล่ม) 
- จ านวนครั้งที่ จัด
ประชุม 
- จ านวนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย (เล่ม) 
- มีโครงการจาก
แผนฯบรรจุใน
งบประมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

- มีแผนพัฒนา
เป็นเครื่องมือ
ในการจัดท า
โครงการต่างๆ 
- การจัดท า
แผน พัฒนา
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
- มีงบประมาณ
ในการพัฒนา
เทศบาล  
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานวิเคราะห์

ฯ) 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานวิเคราะห์

ฯ) 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานจัดท า

งบประมาณ) 

ผ.01 



๒๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการ
เผยแพร่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การช าระภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม 

1. เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายต้องช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการช าระภาษี
ท้องถิ่น 
2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

1. จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีจ านวนไม่น้อยกว่า 
5 ป้าย รวมทั้งจัดท า
คู่มือการช าระภาษี/
แผ่นผับประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1,000 ฉบับ 
2. ประชาชนพื้นที่
ได้รับทราบขั้นตอน
และระยะเวลาการยื่น
แบบการช าระภาษีได้
อย่างถูกต้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 1. จ านวน
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
2. จ านวน
แผ่นผับ 
3. ประชาชน
ในพ้ืนที่มี
ความเข้าใจใน
การช าระภาษี 

1. เทศบาลมี
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้เสียภาษีมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษี ให้ความ
ร่วมมือในการ
เสียภาษีมากข้ึน 

งานพัฒนา
รายได/้กอง

คลัง 

ผ.01 



๒๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการจัดท า
สติ๊กเกอร์รับ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย 

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้
อยู่อาศัยในเขต
เทศบาลร่วมใจกัน
ช าระค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย 
2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

1. จัดท าสติ๊กเกอร์ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 
2,000 แผ่น 
2. สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
ของค่าธรรมเนียมฯ 
ที่จัดเก็บเองของปีที่
ผ่านมา 

30,000 30,000 30,000 30,000 1. จ านวนการ
จัดท า
สติ๊กเกอร์การ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม 
2. ร้อยละของ
ค่าธรรมเนียม
ที่เพ่ิมขึ้น 

1. เทศบาลมี
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
เพ่ิมข้ึน 
2. ประหยัดเวลา
และสะดวกใน
การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย 

งานพัฒนา
รายได้กอง

คลัง 

 

  

ผ.01 



๒๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการจัดหา
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการข้อมูล
เชิงแผนที่ 

เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาแผน
ที่ภาษีฯ ให้
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงแผนที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบ
บริหารจัดการ
ข้อมูลแผนที่
ตามท่ีก าหนด 
-ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
ของระบบ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และสามารถ
พัฒนาทางด้าน
การจัดเก็บ
รายได้และการ
บริการ
ประชาชนได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

  

ผ.01 



๒๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

31 โครงการ
ฝึกอบรมด้าน
การจราจร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การด้าน
การจราจรให้มี
ความเข้าใจใน
เรื่องกฎระเบียบ 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

1. จัดอบรมด้าน
การจราจรให้แก่
พนักงานเทศบาล และ
อาสาสมัครไม่น้อยกว่า 
25 คน 
2.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 1. จ านวน
ของผู้ได้รับ
การ
ฝึกอบรม 
2. ร้อยละ
ของผู้ได้รับ
การ
ฝึกอบรมที่
ได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรมี
ความรู้เรื่อง
การจราจร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานเทศกิจ 
ส านัก/

ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

32 โครงการ
ติดตั้งระบบ
กล้องวงจร
ปิด CCTV 
ในพ้ืนที่เขต
เทศบาล
เมืองบาง
กรวย ระยะ
ต่อเนื่อง 

1. เพื่อเป็น
การป้องกัน
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรพัย์สิน 
2. เพื่อเฝ้า
ระวังป้องกัน
การก่อ
อาชญากรรม
และยาเสพติด 

ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV) พร้อม
ระบบอุปกรณ์ 
ถนนสายหลัก
และถนนสาย
รอง และ
ทางเดินเท้าใน
พ้ืนที่เขต 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 - จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV) ที่
ติดต้ัง 
- ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานเทศกิจ
ส านัก/

ปลัดเทศบาล 

  

ผ.01 



๒๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

32 - ต่อ - 3. เพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดี
อาชญากรรม/ยาเสพ
ติดและการจราจร 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ระยะต่อเนื่อง ปีละไม่
น้อยกว่า 100 ตัว 

    - จ านวนคดี
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ลดลง 

  

  

ผ.01 



๒๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

33 โครงการ
ฝึกอบรม
จัดตั้ง
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือเพ่ิม
จ านวนสมาชิก 
อปพร.ให้ได้
ร้อยละ  ๒  
ของจ านวน
ประชากรใน
พ้ืนที่ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล  

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) จ านวน  ๑  
รุ่น  ไม่น้อยกว่า  
๔๐  คน 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - จ านวน
ของผู้
ได้รับการ
อบรม  
- ร้อยละ
ของ
สมาชิก 
อปพร. ที่
เพ่ิมข้ึน 

1. เพ่ือให้มีสมาชิก 
(อปพร.) ที่พร้อม
เป็นก าลังสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
จ านวนสมาชิก  
อปพร.ให้ได้ร้อยละ 
๒ ของจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

งานป้องกัน
ฯ/ส านักปลัด

ฯ  

  

ผ.01 



๒๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

34 โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  
(อปพร.) 

เพ่ือให้สมาชิก 
(อปพร.)มี
ความรู้
ความสามารถ
ในด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  
จ านวน  ๑  รุ่น 
ไม่น้อยกว่า  ๔๐  
คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๐,๐๐๐) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - จ านวนของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม 
- ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
ความสามารถ
ด้านการ
ป้องกันฯ 
เพ่ิมมากข้ึน 

สมาชิก  
(อปพร.) มี
ความรู้
ความสามารถ
ในด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
พร้อมเป็น
ก าลังสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน 

งานป้องกัน
ฯ/ส านักปลัด

ฯ  

ผ.01 



๒๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

35 โครงการ
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย มี
ความรู้ความ
ช านาญ ใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ทักษะและ 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  จ านวน  
๑  ครั้ง  ไม่น้อย
กว่า  ๒๕  คน   

๑๐๐,๐๐๐ 
 (๔๖,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - จ านวน
ของผู้ได้รับ
การอบรม  
- ผู้เข้าอบรม
มีความรู้
ความ
ช านาญเพิ่ม
มากขึ้นใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เจ้าหน้าที่ในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ความรู้ ความ
ช านาญ ในการ
ป้องกันและบรรเทา
เหตุสาธารณภัย 
เพ่ิมมากข้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง เป็น
แนวทางเดียวกัน 
ตามหลักสากล 

งานป้องกันฯ/
ส านักปลัดฯ  

ผ.01 



๒๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

36 โครงการ
พัฒนา
เครือข่าย
การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือพัฒนา
เครือข่ายการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
และประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  
เจ้าหน้าที่ อปพร.  
และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่ช่วยเหลือ
เหตุสาธารณภัย  
จ านวน ๑ รุ่น ไม่
น้อยกว่า ๔๐ คน   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนของ
ผู้ได้รับการ
อบรม 
- ผู้เข้าอบรม
มีทักษะ ใน
การช่วยเหตุ
สาธารณะภัย
ที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

เจ้าหน้าที่ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
เจ้าหน้าที่ อปพร. และ
อาสาสมัครต่างๆ  มี
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานมี
ความคุ้นเคย  สามารถ
ช่วยเหลือหรือร่วมกัน
ปฏิบัติงาน    เป็นก าลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่เมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย  

งานป้องกัน
ฯ/ส านัก
ปลัดฯ  

  

ผ.01 



๒๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

37 โครงการชุมชน
อาสาดับเพลิง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในแต่ละชุมชน  
ได้มีความรู้  
ความสามารถ ใน
การใช้เครื่อง
ดับเพลิง  
เบื้องต้นและ
สามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยเบื้องต้น
ได้  

ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
ให้กับประชาชน
ตามชุมชนในเขต
เทศบาล  จ านวน 
๑ รุ่น ไม่น้อยกว่า 
๔๐ คน   

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวน
ของผู้ได้รับ
การอบรม 
- ผู้เข้า
อบรมมี
ทักษะใน
การระงับ
เหตุอัคคีภัย
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนในแต่ละ
ชุมชนมีความรู้ 
สามารถป้องกัน 
และระงับเหตุเพลิง
ไหม้เบื้องต้น  มี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัย เป็น
ก าลังสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ 

งานป้องกันฯ/
ส านักปลัดฯ  

  

ผ.01 



๒๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

38 โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและ
ระงับเหตุ
อัคคีภัยให้กับ
เยาวชนใน
สถานศึกษา 

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้กับเยาวชน  
ได้มีความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้
ความรู้กับเยาวชน
ในสถานศึกษา  
จ านวน ๑ รุ่น  ไม่
น้อยกว่า  ๖๐ คน   

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - จ านวน
นักเรียนที่
เข้าอบรม 
- ผู้เข้าอบรม
มีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นใน
การป้องกัน
และระงับ
เหตุอัคคีภัย 

เยาวชนได้มี
ความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้เครื่อง
ดับเพลิง  และ
สามารถระงับ
เหตุอัคคีภัย
เบื้องต้นได้อย่าง
ถูกวิธี 

งานป้องกันฯ/
ส านักปลัดฯ  

 

  

ผ.01 



๒๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

39 โครงการ
ฝึกอบรม
ดับเพลิง
เบื้องต้นและ
อพยพหนีไฟ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของเทศบาล  ได้มี
ความรู้ในการ
ระงับเหตุอัคคีภัย 
และการอพยพหนี
ไฟ 

ฝึกอบรมให้
ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่
เทศบาล จ านวน 
๑ รุ่น  ไม่น้อย
กว่า  ๔๐  คน   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - จ านวนของ
ผู้ได้รับการ
อบรม 
- ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ใน
การในการ
ระงับอัคคีภัย
เพ่ิมมากข้ึน 

เจ้าหน้าที่เทศบาล
ได้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับ
การใช้เครื่อง
ดับเพลิง  และ
ระงับเหตุอัคคีภัย  
สามารถลดความ
สูญเสียจากเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกันฯ/
ส านักปลัดฯ  

 

  

ผ.01 



๒๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

40 โครงการ
จัดซื้อที่ดิน
ส าหรับ
ก่อสร้าง
อาคารงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือก่อสร้าง
อาคารงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
ที่ดินบริเวณในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย  
ส าหรับก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันฯ เนื้อที่ไม่
น้อยกว่า ๒ ไร่  ตาม
ระเบียบทางราชการ 

- - - ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ - จ านวนเนื้อ
ที่ของที่ดิน  
- ที่ดินที่
จัดซื้อ มี
ความ
เหมาะสม
ส าหรับการ
ก่อสร้าง
อาคารงาน
ป้องกันฯ 

มีสถานที่ก่อสร้าง
อาคารงานป้องกันฯ 
ส าหรับจอดรถยนต์
ดับเพลิง  อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ 
และมีความสะดวก 
รวดเร็วในการออก
ปฏิบัติงาน 

งานป้องกัน
ฯ/ส านัก
ปลัดฯ  

 

  

ผ.01 



๒๘๖ 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

41 โครงการ
จัดซื้อท่ีดิน
ส าหรับ
ก่อสร้าง
สถานีจอด
เรือดับเพลิง 

เพ่ือก่อสร้าง
อาคารสถานี
จอดเรือ
ดับเพลิง 

จัดซื้อท่ีดินบริเวณใน
เขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยส าหรับก่อสร้าง
สถานีจอดเรือ
ดับเพลิง  เนื้อที่ไม่
น้อยกว่า ๑ ไร่  ตาม
ระเบียบทางราชการ 

- - - ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ - จ านวนเนื้อ
ที่ของที่ดิน  
- ที่ดินที่จัดซื้อ 
มีความ
เหมาะสม
ส าหรับการ
ก่อสร้างสถานี
จอดเรือ 

มีสถานที่ก่อสร้าง
สถานีเรือดับเพลิง
ส าหรับเก็บรักษา
อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางน้ า และ
จอดเรือดับเพลิงช่วย
ให้เรือมีอายุการใช้
งานเพ่ิมขึ้น 

งานป้องกัน
ฯ/ส านัก
ปลัดฯ  

  

ผ.01 



๒๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

42 โครงการ
ก่อสร้าง
อาคารสถานี
ดับเพลิงย่อย
บริเวณประตู
ระบายน้ า
สะพาน
พระราม ๗ 

เพ่ือก่อสร้าง
อาคารสถานี
ดับเพลิงย่อย  

- ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง
ย่อยชั้นเดียว ขนาด ๗.๐๐ x 
๗.๐๐ เมตร  
- ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 
๒๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๗๑๓ ตารางเมตร 
- ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๑๐ ตารางเมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวน
อาคารสถานี
ตามท่ี
ก าหนด 
-  อาคาร
สถานีสร้าง
ได้ตาม
มาตรฐาน
และตาม
แบบแปลนที่
ก าหนด 

มีอาคารสถานี
ดับเพลิงย่อยของ
งานป้องกันฯ ไว้
ส าหรับใช้เป็นที่
ปฏิบัติงาน  และ
ไว้จอดรถยนต์
ดับเพลิง  อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ 
เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการออก
ปฏิบัติงาน 

งานป้องกัน
ฯ/ส านัก
ปลัดฯ  

  

ผ.01 



๒๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 -  ต่อ  -  - ก่อสร้างรั้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๔.๐๐ เมตร พร้อมประตู 
- โรงจอดรถดับเพลิง ขนาด ๑๒.๐๐ 
x ๑๔.๐๐ เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่าง 

       

 
  

ผ.01 



๒๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการเดิน
ท่อดับเพลิง ใน
ชุมชนสวนศรี
บัณฑิต 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก กรณีเกิด
เหตุอัคคีภัย 

เดินท่อดับเพลิง ความ
ยาว 128.00 เมตร 
ขนาด Ø 4" 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

2,000,000 - - - - ความยาว ของ
ท่อดับเพลิง 
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
อุปกรณ์พร้อม
รบัมือเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกันฯ/
ส านักปลัดฯ  

44 โครงการเดิน
ท่อดับเพลิง ใน
ชุมชนวัดเชิง
กระบือ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก กรณีเกิด
เหตุอัคคีภัย 

 -เดินท่อดับเพลิง 
ความยาว 161.00 
เมตร ขนาด Ø 4" 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

250,000 - - - - ความยาว ของ
ท่อดับเพลิง 
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
อุปกรณ์พร้อม
รับมือเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกันฯ/
ส านักปลัดฯ  

ผ.01 



๒๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการเดินท่อ
ดับเพลิง ในชุมชน
วัดโพธิ์เผือก 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
กรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัย 

เดินท่อดับเพลิง ความ
ยาว 235.00 เมตร 
ขนาด Ø 4" 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

360,000 - - - - ความยาว 
ของท่อ
ดับเพลิง 
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
มีอุปกรณ์พร้อม
รับมือเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกัน
ฯ/ส านักปลัด

ฯ  

46 โครงการเดินท่อ
ดับเพลิง ในชุมชน
วัดท่าบางสีทอง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
กรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัย 

เดินท่อดับเพลิง ความ
ยาว 438.00 เมตร 
ขนาด Ø 4" 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

660,000 - - - - ความยาว 
ของท่อ
ดับเพลิง 
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
มีอุปกรณ์พร้อม
รับมือเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกัน
ฯ/ส านักปลัด

ฯ  

ผ.01 



๒๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 โครงการเดินท่อ
ดับเพลิง ในชุมชน
วัดจันทร์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
กรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัย 

เดินท่อดับเพลิง ความ
ยาว 470.00 เมตร 
ขนาด Ø 4" 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

750,000 - - - - ความยาว ของ
ท่อดับเพลิง 
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
มีอุปกรณพ์ร้อม
รับมือเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกัน
ฯ/ส านักปลัด

ฯ  

48 โครงการเดินท่อ
ดับเพลิง ในชุมชน
ริมทางรถไฟ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
กรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัย 

เดินท่อดับเพลิง ความ
ยาว 280.00 เมตร 
ขนาด Ø 4" 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

420,000 - - - - ความยาว ของ
ท่อดับเพลิง 
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
มีอุปกรณ์พร้อม
รับมือเหตุ
อัคคีภัย 

งานป้องกัน
ฯ/ส านักปลัด

ฯ  

  

ผ.01 



๒๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์  
ค.ส.ล. บริเวณ
อาคารงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีพ้ืนที่ด าเนิน
กิจกรรม ร่วมกัน
ในพ้ืนที่ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. 
สูง 3 ชั้น ขนาด 
27.00 X 10.50 
เมตร  
(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

- - - 10,000,000 - ความยาว 

กว้าง ของ
พ้ืนที่ที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง  
- การติดตั้งท่อ
ดับเพลิงได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีพ้ืนที่
ส่วนรวมไว้ใช้
ร่วมกัน 

งานป้องกัน
ฯ/ส านัก
ปลัดฯ  

  

ผ.01 



๒๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 โครงการจ้าง
ออกแบบก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู้ 

เพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 

จ้างออกแบบอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 

- 1,500,000 - - แบบที่ตรง
ตามความ
ต้องการการใช้
งานและได้
มาตรฐาน 

เทศบาลได้แบบ
เพ่ือใช้ส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  
  

ผ.01 



๒๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผน
ชุมชน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้และ
ความสามารถ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าแผน
ชุมชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท าแผน
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
คน 
- ชุมชนจัดท าแผน
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ ของชุมชนใน
เขตเทศบาล 
- ประชาคมแผนชุมชน
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ชุมชนทั้งหมด 

40๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ - จ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
การจัดท าแผน
ชุมชน 
- ร้อยละของ
จ านวนแผน
ชุมชนที่ชุมชนได้
จัดท า 
- จ านวนการจัด
ประชาคมแผน
ชุมชน 

ชุมชน
สามารถ
จัดท าแผน
ชุมชนได้
อย่างถูกต้อง
และสามารถ
พัฒนาชุมชน
ได้ตามแผน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 โครงการ
จัดตั้งชุมชน
และ
เลือกตั้ง
คณะกรรมก
ารชุมชน 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนที่หมด
วาระหรือจัดตั้ง
ใหม่ 

๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - จ านวนชุมชนที่
เลือกตั้งกรรมการ
ชุมชนชุดใหม่ 
- จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 

- ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 
- ชุมชนมีภาวะผู้น าที่
ดีน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่ 
- ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิดร่วม
ท า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการ
กระจกหก
ด้าน 

- เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ 
- เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและ
หาแนวทาง
ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหา 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง/ป ี

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - จ านวนการจัด
ประชุม 
- สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้
มากกว่าร้อยละ 
85 

- ประชาชนได้รับ
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 
- ชุมชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาตรงตาม
ความต้องการ 
- แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  

ผ.01 



๒๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการ
ส ารวจการ
ติดตั้งหอ
กระจาย
ข่าว 

 เพ่ือรับทราบ
ความต้องการ
ของประชาชน
ในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ 

จัดประชาคม
ชุมชนที่ต้องการ
ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไม่น้อยกว่า ๒ 
ชุมชน/ปี 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - จ านวนครั้งใน

การจัด
ประชาคม 
- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ได้รับทราบความ
ต้องการของ
ประชาชนในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

55 โครงการ
ก่อสร้าง
อาคารศูนย์
เรียนรู้ 

เพ่ือก่อสร้าง
อาคารศูนย์
เรียนรู้ 

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 
จ านวน 1 อาคาร 

- - 70,000,000 - - จ านวนอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ 
- อาคารศูนย์
เรียนรู้ได้
มาตรฐาน 

เทศบาลได้ก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู้ไว้
ส าหรับการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.01 



๒๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

56 โครงการ
ปรับปรุงและ
ดัดแปลงอาคาร
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปรับปรุงและ
ดัดแปลงอาคารกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงและ
ดัดแปลงอาคาร
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - อาคารกอง
สาธารณสุขฯ 
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ดัดแปลง 

อาคารกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
ปรับปรุงและ
ดัดแปลงให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

  

ผ.01 



๒๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

57 โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 300  
คน 

600,000 600,000 600,000 600,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
สืบสานขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณี
ไทย 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ร่วม
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทงและ
หน่วยงานต่าง 
ๆ  ได้ร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๓๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

58 โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพ่ือเป็นส่งเสริม 
อนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้า
ร่วม  กิจกรรม  
ประมาณ 100 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
สืบสานขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน 
ร่วมอนุรักษ์
และส่งเสริม
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา
และหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ได้ร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
  

ผ.01 



๓๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

59 โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

จัดงาน ท าบุญตัก
บาตรแด่พระสงฆ์ 
ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 80 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน 
ร่วมอนุรักษ์
และส่งเสริม
ประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่และ
หน่วยงานต่าง 
ๆ  ได้ร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
  

ผ.01 



๓๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

60 โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

-  เพ่ือเป็นการ
รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย
คงอยู่สืบไป 
-  เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนชุมชนใน
เขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
ประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประมาณ 200 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
สืบสานขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณี
ไทย 

- เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
ประชาชน / 
ชุมชนได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ให้คงอยู่
สืบไป 
-  เกิดความ
สามัคคีใน
หน่วยงานและ
ชุมชนต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

  

ผ.01 



๓๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 5.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

61 โครงการ
ป้องกันและ
บรรเทา
ปัญหาจาก
อุทกภัยและ
วาตภัย 

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
อุทกภัยและ
วาตภัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ออุปกรณ์ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม และวาตภัย เช่น  
ไม้  รอกทราย  กระสอบ
บรรจุทรายเครื่องสูบน้ า  
เรือ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ฯลฯ ที่จ าเป็นและ
เร่งด่วน และจ้างเหมา
ก่อสร้างท านบป้องกันน้ า
ท่วมชั่วคราว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ในการแก้ไข
ปัญหา
อุทกภัย/วาต
ภัย 
- ท านบ
ป้องกันน้ า
ท่วมสามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมได้ 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทันต่อ
เหตุการณ์
และเร่งด่วน 

งานป้องกันฯ 
/ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ผ.01 



๓๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
โครงการ/กิจกรรม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

  



๓๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

เพ่ือส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการ
ของเด็กให้
สมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุก
คน 

จัดสรร
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 
จ านวน 3 
โรงเรียน 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวัน 
- เด็ก
นักเรียนมี
อาหารที่ถูก
โภชนการ
บริโภค ร้อย
ละ 100 

เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
และได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน
ครบถ้วน
ทุกคน 

งานระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ
ประถม 
ศึกษา / 
กอง
การศึกษา 

1.โรงเรียน
วัดจันทร์ 
(ผาดไสว
ประชาอุทิศ) 
2.โรงเรียน
วัดส าโรง 
(หิรัญราษฎร์
ภักดี) 
3.โรงเรียน
วัดเชิง
กระบือ 

  

ผ.02 



๓๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการ
อุดหนุนเงิน
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา 

เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือกับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลที่
เทศบาลใช้เป็นที่
จัดการเรียนการ
สอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 
เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนเงิน
ให้แก่โรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 
จ านวน 3 
โรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
อุดหนุน 
- เด็ก
นักเรียนมี
สถานที่ที่มี
คุณภาพ
เรียน ร้อย
ละ 100 

เพ่ือให้เด็ก
เล็กมีสถานที่
ใช้ในการ
จัดการเรียน/
การสอน 

กอง
การศึกษา 

1. โรงเรียน
วัดเชิง
กระบือ 
2. โรงเรียน
วัดจันทร์ 
3. โรงเรียน
วัดส าโรง 

  

ผ.02 



๓๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการ
สนับสนุน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด  

เพ่ือให้ศูนย์ฯมี
งบประมาณใน
การ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

สนับสนุน
อ าเภอบาง
กรวยเพ่ือ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - ศูนย์มี
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
- สามารถ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้
ร้อยละ 2 

ปัญหายา
เสพติดได้รับ
การป้องกัน
และแก้ไข
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อ าเภอบาง
กรวย 

  

ผ.02 



๓๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

4 กิจกรรม
สมทบ
งบประมาณ
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

เพ่ือสมทบเงิน
เข้าสู่กองทุนฯ 
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
ให้เป็นไปตาม
สัดส่วนที่ 
สปสช.ก าหนด 
เพ่ือเป็นกลไก
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุข
ชุมชนในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง 

เงินสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ตาม
สัดส่วนที่ 
สปสช. 
ก าหนด ในแต่
ละป ี(อปท. 
ขนาดใหญ่  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ร้อยละ
ของเงินที่
จ่ายสมทบ 
- หน่วย
บริการ
สาธารณสุข
ได้บริการ
ประชาชน
ในพ้ืนที่ 

มีการ
จัดบริการ
สาธารณสุข
จากหน่วย
บริการ สถาน
บริการ 
ทางเลือกอ่ืน 
หรือภาค
ประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาล
ฯทั้งการ
ป้องกนั 
ควบคุม  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน

ระดับ
ท้องถิ่น 

ผ.02 



๓๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 -  ต่อ  - เพ่ือสร้างสุข
ภาวะของ
ประชาชนและ
ชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของ 
อปท.และ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6๐  ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) 

   

  รักษาและฟ้ืนฟู
ด้านสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อ
สุขภาพ 

  

 

  

ผ.02 



๓๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ -  
จัดจ้างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 
จังหวัด
นนทบุรี 

เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานที่กลางในการ
ปิดประกาศสอบ
ราคา ปิดประกาศ
ประกวดราคา รับ
ซองและเปิดซองสอบ
ราคาประกวดราคา
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

อุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ จังหวัด
นนทบุรี 

40,000 40,000 40,000 40,000 - มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 
- สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ให้บริการ ร้อย
ละ 100 

- ประชาชนผู้มา
ติดต่อทราบ
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วนทิ้ง
ถิ่นได้อย่าง
ชัดเจน 
- การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองคลัง ศูนย์รวม
ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
อ าเภอบาง
กรวย 

ผ.02 



๓๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
โครงการ/กิจกรรม (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
  



๓๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ริม
คลองบางกอก
น้อยบริเวณข้าง
หลังหมู่บ้าน 
ธนากร 2 ถึงวัด
พิกุลทอง  

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง  
ค.ส.ล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
500 เมตร  

- 100,000,000 - - - ความยาว
ของเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
(เมตร) 
- สามารถ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมได้
มากกว่า
ร้อยละ 95 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมโยธาฯ กองช่าง 

  

ผ.05 



๓๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
งานเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ริมคลอง
บางกอกน้อย 
บริเวณหลัง
หมู่บ้านธนากร 4 
ต าบลวัดชลอ  
อ าเภอบางกรวย 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน  
ค.ส.ล. ตอก
เสาเข็ม ความยาว
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ไม่น้อยกว่า 500 
เมตร  
ตามแบบแปลน
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

100,000,000 
 

- - - - ความยาว
ของเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
(เมตร) 
- สามารถ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมได้
มากกว่า
ร้อยละ 95 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมโยธาฯ กองช่าง 

  

ผ.05 



๓๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง  
ค.ส.ล. ริมคลอง
บางกอกน้อย 
บริเวณโรงงาน
เสาเข็มถึงปาก
คลอง วัดท่าบาง
สีทอง 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

-ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง  
ค.ส.ล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
250 เมตร  

- 50,000,000 
 

- - - ความยาว
ของเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
(เมตร) 
- สามารถ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมได้
มากกว่า
ร้อยละ 95 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมโยธาฯ กองช่าง 
 

  

ผ.05 



๓๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมคลองบางกอก
น้อย บริเวณปาก
ซอยคลองวัดท่า
บางสีทอง ถึง
หลังหมู่บ้าน 
พรีโน่ 
 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

-ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง  
ค.ส.ล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
400 เมตร  

- - 80,000,000 - - ความยาว
ของเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
(เมตร) 
- สามารถ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมได้
มากกว่า
ร้อยละ 95 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมโยธาฯ กองช่าง 
 

 
  

ผ.05 



๓๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณจากปาก
คลองวัดท่าบางสี
ทอง ถึงหมู่บ้าน 
พรีโน่ ต าบลวัด
ชลอ 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
อุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน  
ค.ส.ล. ระยะทาง
รวมทั้งสิ้น  400 
เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

- - - 80,000,000 - ความยาว
ของเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
(เมตร) 
- สามารถ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมได้
มากกว่า
ร้อยละ 95 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 
-พ้ืนที่
สาธารณะไม่
ถูกรุกล้ า 

กรมโยธาฯ กองช่าง 

  

ผ.05 



๓๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณจากวัดพิกุล
ทองสะพาน 
LOCAL ROAD 
หมู่ 6 ต าบลวัด
ชลอ 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
และอุทกภัย 
-เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่
สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน  
ค.ส.ล. 500 
เมตร  (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลเมือง
บางกรวย) 

- - - 100,000,000 - ความยาว
ของเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 
(เมตร) 
- สามารถ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมได้
มากกว่า
ร้อยละ 95 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-พ้ืนที่
สาธารณะไม่
ถูกรุกล้ า 

กรมโยธาฯ กองช่าง 

 
  

ผ.05 



๓๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร้อม บ่อ
พัก ท่อระบายน้ า 
รางวี  บริเวณ
หมู่บ้าน  
ส.ภาณุรังษี  
ซอย 19 พร้อม
ซอยแยก ต าบล
บางกรวย อ าเภอ
บางกรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความกว้าง 
4.60 - 8.20 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
561.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,155 ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก 
ท่อระบายน้ า รางวี  
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

7,400,000 - - - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
(เมตร) 
- สามารถ
แก้ไขปัญหา
รถติดได้
ร้อยละ 
100  

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล
มีความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังลด
ความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

จังหวัด
นนทบุรี 

กองช่าง 

ผ.05 



๓๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการ
ปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร้อม บ่อ
พัก ท่อระบายน้ า 
รางวี  บริเวณ
หมู่บ้าน ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 
1,2,3,4,5,6,7 
ต าบลบางกรวย 
อ าเภอบางกรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจรไป-
มา ของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความกว้าง 4.5 
- 6.5 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 664.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,740 
ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก ท่อ
ระบายน้ า รางวี  
ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

- 13,450,000 - - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
(เมตร) 
- สามารถ
แก้ไขปัญหา
รถติดได้
ร้อยละ 
100 

การคมนาคม
ของประชาชน
ในเขต
เทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังลด
ความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

จังหวัด
นนทบุรี 

กองช่าง 

ผ.05 



๓๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก ท่อ
ระบายน้ า รางวี 
บริเวณหมู่บ้าน 
ส.ภาณุรังษี 
ซอย 3  แยก 
8,9,10,11,1
3,15  ต าบล
บางกรวย  
อ าเภอบาง
กรวย 

เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไป-มา ของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความกว้าง 
4.0 - 6.5 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
913.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,447 ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุง บ่อ
พัก ท่อระบายน้ า 
รางวี ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

- 15,220,000 - - - ความยาว
ของถนนที่
ด าเนินการ
(เมตร) 
- สามารถ
แก้ไข
ปัญหารถ
ติดได้ร้อย
ละ 100 

การคมนาคม
ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังลด
ความ
เดือดร้อน
และเสียหาย
ของ
ประชาชน 

จังหวัด
นนทบุรี 

กองช่าง 

ผ.05 



๓๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 
โครงการ/กิจกรรม (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
  



๓๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการ
จัดท า
ฐานข้อมูล
ขยะมูลฝอย
ของเทศบาล
เมืองบาง
กรวย 

เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลขยะมูล
ฝอยของ
เทศบาลเมือง
บางกรวย 
ส าหรับการ
จัดการขยะมูล
ฝอยอย่างยั่งยืน 

วิเคราะห์/
เปรียบเทียบขยะ 
มูลฝอยของ
เทศบาลเมือง
บางกรวยในแต่
ละปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีฐานข้อมูลที่
แท้จริงเก่ียวกับ
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวยที่มีคุณภาพ 

ประเมินการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่เทศบาล
เมืองบางกรวย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

   

ผ.06 



๓๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข   
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์
ราชัน 

เพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส
ให้มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง 

ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่าน
หลักเกณฑ์ได้รับความ
ช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ 

- - - - - จ านวนบ้านที่
ได้รับการซ่อมแซม 
ร้อยละ 100 
- ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่าน
หลักเกณฑ์ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้มีบ้านที่
มั่นคงถาวร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.06 



๓๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมแซม
และปรับปรุงที่อยู่
อาศัย 

เพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้และผู้พิการ 

ช่วยเหลือซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และคนพิการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๑๐๐ 

- - - - - ร้อยละของบ้านที่
ได้รับการซ่อมแซม 
- ผู้ยากไร้และผู้
พิการมีที่อยู่อาศัยที่
มีคุณภาพ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้มีบ้านที่
มั่นคงถาวร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.06 



๓๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข   
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการคืนคนดีสู่
สังคม 

เพ่ือให้ผู้พ้นโทษอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้ต้องขังที่พ้นโทษตามที่
ทัณฑสถานแจ้งภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 

- - - - ร้อยละของผู้พ้น
โทษ 

ผู้พ้นโทษอยู่
ร่วมกับบุคคล
อ่ืนๆในสังคม
ได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาครัฐ
และเอกชน 

ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๙๐ 

- - - - ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.06 



๓๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข   
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการติดตาม
ผู้เสพยาเสพติด
ที่ผ่านการบ าบัด 

เพ่ือเป็นการติดตาม
และเผ้าระวังให้ผู้เสพ
ยาเสพติดที่ผ่านการ
บ าบัดไม่ให้กระท าผิด
ซ้ า 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัด 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - จ านวนผู้
ผ่านการบ าบัด
และไม่กระท า
ผิดซ้ า 

ผู้เสพยาเสพติด
ไม่กลับไป
กระท าผิดซ้ า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  

ผ.06 



๓๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการ
รวบรวมข้อมูล
เอกสารด้าน
นโยบายและ
แผน 

1. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้านนโยบาย
และแผน เป็น
รูปเล่ม 
2. เพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์มาใช้
ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบาย 

รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบาย
และแผน จัดท า
เป็นรูปเล่ม อย่าง
น้อย ปีละ 1 เล่ม 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเล่มข้อมูล
ด้านนโยบายและ
แผน 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
เทศบาล
สามารถน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน
วางแผนงาน
ต่าง ๆ 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน/

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

  

ผ.06 



๓๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2 โครงการ
รวบรวมข้อมูล 
เอกสารด้าน
งบประมาณ 

1. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้าน
การงบประมาณ 
เป็นรูปเล่ม 
2. เพื่อน าข้อมูล
มาใช้ประโยชน์มา
ใช้ในการวาง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ
งบประมาณ 
จัดท าเป็นรูปเล่ม 
อย่างน้อยปีละ 1 
เล่ม 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเล่มข้อมูล
ด้าน
การงบประมาณ 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
เทศบาล
สามารถน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน
และวาง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานจัดท า
งบประมาณ/
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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๓๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

3 โครงการจัดเก็บ
รายได้เคลื่อนที่ 

1. เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่
ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมในเขต
เทศบาล 
2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
3. เพื่อเพ่ิมช่องทางใน
การช าระภาษีให้กับ
ประชาชน 

1. สามารถ
จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ของรายได้
ภาษีท่ีจัดเก็บของ
ปีที่ผ่านมา 
2. ออกให้บริการ
ประชาชนนอก
สถานที่อย่างน้อย 
จ านวน 5 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
รายได้จาก
ภาษีท่ีจัดเก็บ 
- จ านวน
ช่องทางใน
การช าระภาษี
ที่เพ่ิมขึ้น 

1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ช าระภาษีมาก
ขึ้น 
2. สามารถ
จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

กองคลัง 

ผ.06 



๓๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ   
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการส ารวจ
และจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดท า
แผนพัฒนาของ
เทศบาล 

เพ่ือส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ที่ถูกต้องสมบูรณ์และ
เป็นมาตรฐาน
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส ารวจจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลพ้ืนฐาน ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือน 

- - - - จ านวน
ครัวเรือนที่
จัดเก็บและ
บันทึกได้ 

น าข้อมูลที่
ส ารวจไปใช้ใน
การพัฒนา
เทศบาลด้าน
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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๓๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่  6  พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ   
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่
โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการส ารวจ
ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

เพ่ือส ารวจข้อมูลไป
จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ า) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลได้ 

ส ารวจข้อมูลทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - จ านวน
ชุมชนที่
ได้รับการ
ส ารวจ 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สามารถน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ า) และ
แผนพฒันาท้องถิ่น
ของเทศบาลได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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๓๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

  



๓๓๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖4) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 2 เครื่อง 

32,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - 16,000 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือส ารองไฟฟ้า
รองรับการท างาน
ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพการ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,200 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

ผ.08 



๓๓๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯ จ านวน 
2 ชุด 

7,600 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯ จ านวน 
๑ ชุด 

- - - 3,800 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน ๒ ชุด 

22,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 
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๓๓๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด 

- - - 11,000 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ 

เครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - 3,100 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า จ านวน 1 เครื่อง 

- 7,900 - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

  

ผ.08 



๓๓๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารราชการ
ทั้งภายในและภายนอก 

เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 30 
แผ่น จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 30,000 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับ
เคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง 
ๆ เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัว ความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รถเข็นเหล็ก
อเนกประสงค์  จ านวน 
1 คัน 

1,500 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการรองรับ
แขกผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ บุคคลต่าง ๆ
ในการจัดงาน จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

โซฟารับแขก จ านวน 
๑ ชุด 

- 25,000 - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

 

 

ผ.08 



๓๓๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศ ที่มี
สภาพอายุการใช้งาน
มานาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศและ
ลดการใช้พลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๓,๐๐๐ บีทียู จ านวน  
๒ เครื่อง 

46,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศ ที่มี
สภาพอายุการใช้งาน
มานาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศและ
ลดการใช้พลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน  
๑ เครื่อง 

37,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

  

ผ.08 



๓๓๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศ 
ที่มีสภาพอายุการ
ใช้งานมานาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ
และลดการใช้
พลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๘,๐๐๐  บีทียู 
จ านวน  ๗ เครื่อง 

- 182,000 - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศ 
ที่มีสภาพอายุการ
ใช้งานมานาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ
และลดการใช้
พลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน  
๒ เครื่อง 

- - 74,000 - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

  

ผ.08 



๓๓๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศ 
ที่มีสภาพอายุการ
ใช้งานมานาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ
และลดการใช้
พลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน  
๑  เครื่อง 

- - 26,000 - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร งาน
ราชการ 
ประสานงาน ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

โทรศัพท์ส านักงาน 
จ านวน 17 เครื่อง 

14,400 
(8 เครื่อง) 

5,400 
(3 เครื่อง) 

9,000 
(4 เครื่อง) 

3,600 
(2 เครื่อง) 

ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

 

  

ผ.08 



๓๔๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารให้
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และค้นหาง่าย
สะดวก 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
ชั้น ชั้นบนเป็นกระจก 
ชั้นล่างเป็นเหล็กทึบ
จ านวน 1 ตู ้

5,500 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

20 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารให้
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และค้นหาง่าย
สะดวก 

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 
4 ตู้ 

- - 22,000 
(2 ตู้) 

22,000 
(2 ตู้) 

ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

  

ผ.08 



๓๔๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

21 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมและจัดการ
ประชุมต่างๆ 

โต๊ะพับเอนกประสงค์
พ้ืนโฟเมก้า โครงขา
เหล็กชุบโครเมี่ยมขา
พับเก็บได้ ขนาดกว้าง
ประมาณ ๔๕ ซม. ยาว
ประมาณ ๑๕๐ ซม. 
สูงประมาณ ๗๕ ซม. 
จ านวน ๒๐ ตัว 

- - 24,000 
(10 ตัว) 

24,000 
(10 ตัว) 

ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

22 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับตั้ง
ประจ าห้องประชุม
อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 6 ชั้น หลัง
ใหม่ 

โต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้
สัก ความกว้างของโต๊ะ
หมู่ขนาด 9 นิ้ว มี
ฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะ
แท่นบูชา ๙ ชิ้น 
จ านวน 2 ชุด 

- - - 17,000 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

  

ผ.08 



๓๔๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

23 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับวาง
รองเท้าบริเวณ
หน้าห้อง
นายกเทศมนตรี
ส าหรับนายก 
และผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ชั้นวางรองเท้าหรือตู้
วางรองเท้า จ านวน 2 
อัน 

2,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

24 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ระบบจัดเก็บ
เอกสารและ
เผยแพร่ข้อมูล
อัจฉริยะที่รองรับ
การใช้งานได้
อย่างครบวงจร 

ระบบจัดเก็บเอกสาร
และเผยแพร่ข้อมูล 
จ านวน 1 ระบบ 

500,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

 
  

ผ.08 



๓๔๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

25 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 - เพ่ิมศักยภาพการ 
ปฏิบัติงานสารบรรณ 
บันทึกการรับ-ส่ง 
แจ้งเวียนหนังสือ
ราชการ 
 - เพ่ิมความสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
พร้อมกันภายใน
องค์กรด้วยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเรื่องรับและ
ส่ง ประหยัดเวลาใน
การติดตามเรื่อง 
- ลดค่าส าเนาและ
การจัดส่งเอกสารให้
หน่วยงาน 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์รองรับ
การบันทึกหนังสือการ
รับ-ส่งหนังสือ สามารถ
จัดเก็บไฟล์ภาพ 
สามารถจัดเก็บ สืบค้น 
ค้นหาสะดวก 

500,000 - 
 

 

 

- - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 
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๓๔๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

26 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3 
จ านวน ๑ เครื่อง 

37,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

27 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการทั้ง
ภายในและ
ภายนอกเขตพ้ืนที่ 

รถโดยสารขนาด 12 
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน ๑ 
คัน 

- - - 1,214,000 ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

28 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 
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๓๔๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

29 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เครื่อง 

9,600 - - - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

30 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯ จ านวน 
1 ชุด 

3,800 - - - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

31 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด 

11,000 - - - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 
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๓๔๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

32 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสะดวกต่อการ
ค้นหา 

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 
จ านวน 2 ตู้ 

6,500 
(1 ตู้) 

6,500 
(1 ตู้) 

- - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

33 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA จ านวน 
1 เครื่อง 

5,800 - - - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

34 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสะดวกต่อการ
ค้นหา 

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
ชั้นบนเป็นกระจกชั้น
ล่างเป็นเหล็กทึบ 
จ านวน  2  ตู้ 

5,500 
(1 ตู้) 

5,500 
(1 ตู้) 

- - ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 
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๓๔๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

35 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มี
เครื่องปรับอากาศ
เพียงพอส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกอง
วิชาการ 

เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
18,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่องสถานที่ติดตั้ง 

26,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานธุรการ) 

36 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มี
เครื่องปรับอากาศ
เพียงพอส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกอง
วิชาการ 

เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียู จ านวน 
3 เครื่องสถานที่ติดตั้ง 

- - 120,000 - กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานธุรการ) 
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๓๔๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

37 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
กองวิชาการ 

โต๊ะท างาน 2 ตัว 25,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งานวิเคราะห์ฯ) 
38 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
กองวิชาการ 

เก้าอ้ีปฏิบัติงาน 
จ านวน 2 ตัว 

14,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งานวิเคราะห์ฯ) 
39 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
กองวิชาการ 

เก้าอ้ีปฏิบัติงาน 
จ านวน 11 ตัว 

- - - 60,500 กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานธุรการฯ) 

40 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
กองวิชาการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 11 เครื่อง 

32,000 
(2 เครื่อง) 

- - 144,000 
(9 เครื่อง) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานธุรการฯ) 

41 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
กองวิชาการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวล แบบที่ 
2  จ านวน 2 เครื่อง 

- 29,000 
(1 เครื่อง) 

- 29,000 
(1 เครื่อง) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ/งาน
บริการข้อมูล

ข่าวสารท้องถิ่น) 
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๓๔๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

42 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน จ านวน 13 
ชุด 

7,600 
( 2 ชุด ) 

3,800 
( 1 ชุด ) 

- 38,000 
( 10 ชุด) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

43 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 13 ชุด 

22,000 
( 2 ชุด ) 

11,000 
( 1 ชุด ) 

- 110,000 
( 10 ชุด) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

44 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานเพื่อใช้
ป้องกันการ
กระชากของ
กระแสไฟ  

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 
800VA จ านวน 13  
เครื่อง 

6,400 
(2 เครื่อง) 

3,200 
(1 เครื่อง) 

- 32,000 
(10 เครื่อง) 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ/งาน
บริการข้อมูล

ข่าวสาร
ท้องถิ่น/ธุรการ 

/นิติการ) 
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๓๕๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

45 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง  พร้อม
ไฟแวบ (แฟลช) จ านวน 
1 ชุด  

48,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 

46 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถ
บริการแก่ผู้ใช้งานได้
อย่างครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และทั่วถึง 

ไฟแวบ (แฟลช)  จ านวน 
1 ตัว 

12,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 

47 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

เครื่องควบคุมและ
จ่ายไฟ  สามารถ
บันทึกเสียงได้  พร้อมมี 
Anti Feedback ในตัว  
จ านวน  1  ชุด 

72,000    กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 

48 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ชุดไมโครโฟน ประธาน  
แบบก้านยาว  จ านวน  
1  ตัว 

21,000    กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 
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๓๕๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

49 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้
เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

ชุดไมโครโฟน ผู้เข้าร่วม
ประชุม  แบบก้านยาว  
จ านวน  34  ตวั  

550,000    กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 

50 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้
เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

ล าโพงติดผนัง รองรับ
ก าลังขับไม่น้อยกว่า 
100 วัตต์  พร้อมขาจับ  
จ านวน  2  ชุด  

100,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 

51 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้
เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

แผงวงจรควบคุมล าโพง  
จ านวน  1  ชุด  

5,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 

52 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้
เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

เครื่องผสมสัญญาณ และ
ขยายเสียงจ านวน  1 
ชุด   

26,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น) 
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๓๕๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

53 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง  

16,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

54 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการฯ 
จ านวน 2 ชุด  

3,800 3,800 - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

55 งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานฯ จ านวน 2 
ชุด  

11,000 11,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

56 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 1 
เครื่อง  

- 29,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 
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๓๕๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

57 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
1 เครื่อง  

- 3,200 - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

58 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้
สามารถบริการแก่ผู้
ผู้ใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และท่ัวถึง 

ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 1 
(ขนาด 36 U) จ านวน 
1 ตู้   

-  - 20,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

59 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้
สามารถบริการแก่ผู้
ผู้ใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และท่ัวถึง 

ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ขนาด 9 U 
จ านวน 6 ตู้  

- - - 24,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 
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๓๕๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ระหว่างอาคารให้
สามารถใช้งานใน
ระบบเดียวกันได้ 

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบ 
Point 2 Point 
จ านวน 6 ตัว 

300,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

61 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้
สามารถ ให้บริการ
แก่ผู้ใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อาคารส านักงาน 
และท่ัวถึง 

ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 2 
(ขนาด 42 U) จ านวน 
2 ตู้ 

23,000 - - 23,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 
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๓๕๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อาคารส านักงาน และ
ทั่วถึง 

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 
6 ตัว 

- - - 39,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

63 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อาคารส านักงาน และ
ทั่วถึง 

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบ
ที่ 1 จ านวน 12 ตัว 

- - - 69,600 กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 

64 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อาคารส านักงาน และ
ทั่วถึง 

อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก 
(External Storage) 
จ านวน 1 ตัว 

590,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งาน
สารสนเทศ) 
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๓๕๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ 2 
จ านวน 5 เครื่อง 

58,000 
(2 เครื่อง) 

29,000 
(1 เครื่อง) 

29,000 
(1 เครื่อง) 

29,000 
(1 เครื่อง) 

กองคลัง 
งานการเงินฯ 

66 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ฯ จ านวน 5 ชุด 

7,600 
(2 ชุด) 

3,800 
(1 ชุด) 

3,800 
(1 ชุด) 

3,800 
(1 ชุด) 

กองคลัง 
งานการเงินฯ 

67 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน  
5 ชุด 

22,000 
(2 ชุด) 

11,000 
(1 ชุด) 

11,000 
(1 ชุด) 

11,000 
(1 ชุด) 

กองคลัง 
งานการเงินฯ 
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๓๕๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

เครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA 
จ านวน 5 เครื่อง 

6,400 
(2 เครื่อง) 

3,200 
(1 เครื่อง) 

3,200 
(1 เครื่อง) 

3,200 
(1 เครื่อง) 

กองคลัง 
งานการเงินฯ 

69 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)
จ านวน 4 เครื่อง 

8,500 
(1เครื่อง) 

8,500 
(1เครื่อง) 

8,500 
(1เครื่อง) 

8,500 
(1เครื่อง) 

กองคลัง 
งานการเงินฯ 

70 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ชนิด LEDขาวด า  
จ านวน 4 เครื่อง 

7,900 
(1 เครื่อง) 

7,900 
(1 เครื่อง) 

7,900 
(1 เครื่อง) 

7,900 
(1 เครื่อง) 

กองคลัง 
งานการเงินฯ 

71 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

โต๊ะท างานเหล็กพร้อม
กระจกส าหรับ 
พนักงาน จ านวน 2 ตัว 

28,000 - - - กองคลัง 
งานการเงินฯ 

  

ผ.08 



๓๕๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

การเงินและบัญชี 

เก้าอ้ีเหล็กบุนวมหุ้ม
ด้วย PVC จ านวน 2 
ตัว 

6,000 - - - กองคลัง 
งานการเงินฯ 

73 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
และทรัพย์สิน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส าหรับ
ประมวลผล แบบ 2 
จ านวน 3 เครื่อง 

29,000 
(1 เครื่อง) 

29,000 
(1 เครื่อง) 

29,000 
(1 เครื่อง) 

- กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

74 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
และทรัพย์สิน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับคอมพิวเตอร์  
จ านวน 3 ชุด 

3,800 
(1 ชุด) 

3,800 
(1 ชุด) 

3,800 
(1 ชุด) 

- กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

 
  

ผ.08 



๓๕๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
พัสดุและทรัพย์สิน 

ชุดโปรแกรม
จัดการส านักงาน 
จ านวน 3 ชุด 

11,000 
(1 ชุด) 

11,000 
(1 ชุด) 

11,000 
(1 ชุด) 

- กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

76 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
พัสดุและทรัพย์สิน 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 
VA จ านวน 3 
เครื่อง 

3,200 
(1 เครื่อง) 

3,200 
(1 เครื่อง) 

3,200 
(1 เครื่อง) 

- กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

77 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
พัสดุและทรัพย์สิน 

โต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมกระจก
ส าหรับพนักงาน 
จ านวน 3 ตัว 

37,500 - - - กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

78 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
พัสดุและทรัพย์สิน 

เก้าอ้ีเหล็กบุนวม
หุ้มด้วย PVC 
จ านวน 3 ตัว 

21,000 - - - กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

 
  

ผ.08 



๓๖๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บาน
เลื่อนแบบกระจกจ านวน 
2 ตู้ 

15,000 - - - กองคลัง 
งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

80 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ใช้ติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
และทดแทนคันเดิม
ที่เสื่อมสภาพ 

รถบรรทุก (ดีเซล)มี
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2400 ซีซีเป็น
กระบะส าเร็จรูปห้อง
โดยสารเป็นดับเบิ้ลแคบ 4 
ประตู จ านวน 1 คัน 

787,000 - - - กองคลัง 
งานธุรการ 

81 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  3  
เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 
  

ผ.08 



๓๖๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 3 ชุด 

3,800 3,800 3,800 - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

83 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 3 ชุด 

11,000 11,000 11,000 - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

84 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 3 
เครื่อง 

3,200 3,200 3,200 - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

85 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 
จ านวน 1 ตู ้

20,000 - - - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ผ.08 



๓๖๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน 1 ชุด 

2,300 - - - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

87 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

เก้าอ้ีเหล็กบุนวมหุ้มด้วย 
PVC จ านวน 3 ตัว  

- 9,000 - - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

88 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

เก้าอ้ีผู้บริหาร สีด า พนัก
พิงสูง จ านวน 1 ตัว 

- 8,000 - - กองคลัง /งาน
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

  

ผ.08 



๓๖๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

89 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 16,000 - กองคลัง 
งานผลประโยชน์ 

90 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด 

- - 3,800 - กองคลัง 
งานผลประโยชน์ 

91 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

โปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 1 ชุด 

- - 11,000 - กองคลัง 
งานผลประโยชน์ 

92 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 17,000 - กองคลัง 
งานผลประโยชน์ 

93 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด
800 VA  จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 3,200 - กองคลัง 
งานผลประโยชน์ 

  

ผ.08 



๓๖๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีเหล็กบุนวมหุ้มด้วย 
PVC จ านวน 2 ตวั  

- 10,000 - - กองคลัง 
งานผลประโยชน์ 

95 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีเหล็กบุนวมหุ้มด้วย 
PVC จ านวน 2 ตวั  

- 10,000 - - กองคลัง 
งานพัฒนารายได้

ฯ 

96 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือการบริการ
ประชาชน 

เก้าอ้ีแถว ๒ ที่นั่ง  
จ านวน 30 ชุด  

๑๐๐,๐๐๐ 
(15 ชุด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(15 ชุด) 

- - ส านักปลัด 
งานทะเบียนฯ 

97 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือการบริการ
ประชาชน 

ชุดโซฟา หุ้มหนังเทียม  
ขาชุบโครเมี่ยม 
ประกอบด้วย ๑ ตัวยาว 
๒ ตัวสั้น จ านวน 2 ชุด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
งานทะเบียนฯ 

  

ผ.08 



๓๖๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

98 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือการบริการประชาชน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ แบบมีที่แขวนจอ
รองรับจอคอมพิวเตอร์ได้ถึง 
๓๐ นิ้ว  จ านวน 6 ชุด 

๔๕,๐๐๐ 
(3 ชุด) 

๔๕,๐๐๐ 
(3 ชุด) 

- - ส านักปลัด 
งานทะเบียน

ฯ 

99 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายในงาน
ทะเบียนราษฎร 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน  2  เครื่อง 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
งานทะเบียน

ฯ 
100 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายในงาน
ทะเบียนราษฎร 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
จ านวน  2  ชุด 

๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ - - ส านักปลัด 
งานทะเบียน

ฯ 

101 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โปรแกรมจัดการส านักงาน 
จ านวน 2 ชุด 

11,000 11,000   ส านักปลัด 
งานทะเบียน

ฯ 
102 การรักษา

ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่นั่ง
ปฏิบัติงานและทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพ 

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๕ 
ฟุต  พร้อมกระจก  มี ๗ 
ลิ้นชัก พร้อมเก้าอ้ีแบบมี
ล้อเลื่อน  จ านวน  ๑  ชุด 

๑๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

ผ.08 



๓๖๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

103 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับ
เจ้าหน้าที่นั่ง
ปฏิบัติงานและ
ทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ 

เก้าอ้ีส านักงานแบบมี
ล้อเลื่อน จ านวน  ๓  ตัว 

๑๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

104 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สะดวกต่อการค้นหา 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เปิด  จ านวน  ๔  ตู้   

๒๒,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

105 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับวาง
สิ่งของให้เป็นระเบียบ  

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 
หนา ๒๕ มิลลิเมตร  จ านวน  
๑๕  ตัว 

๔๕,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

106 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  4  
เครื่อง 

๖๐,๐๐๐ 
(2 เครื่อง) 

๖๐,๐๐๐ 
(2 เครื่อง) 

- - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

  

ผ.08 



๓๖๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

107 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดผจญเพลิงใน
อาคารสวมเร็ว  
ขนาด ๓๐๐ บาร์  
จ านวน  10  ชุด 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
(5 ชุด) 

- ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
(5 ชุด) 

- ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

108 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

ชุดฉีดโฟม
ดับเพลิงแบบ
สะพายหลัง ชนิด
ฟองกลขับดันด้วย
อากาศ จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๙๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 
  

ผ.08 



๓๖๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

109 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน   

รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์  ขนาดความ
จุถังน้ าไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ 
ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล  มี
ก าลังไม่น้อยกว่า  ๒๔๐ 
แรงม้า  สามารถจ่ายน้ าได้
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อ
นาที  ท าแรงดันสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๑๕ บาร์  ตัว
รถยนต์ ๑๐ ล้อพร้อม
อุปกรณ์ดับเพลิง  จ านวน  
๑  คัน 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 
  

ผ.08 



๓๖๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

110 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

รถยนต์ดับเพลิงอาคารขนาด 
ความจุถังน้ าไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐  ลิตร  เครื่องยนต์
ดีเซลไม่น้อยกว่า  ๒๔๐ 
แรงม้า  ชนิดตัวรถ ๑๐ ล้อ  
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  
จ านวน  ๑  คัน 

- ๘,๕๐๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

111 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิค ขนาด ๑๒ ตัน–
เมตร  แบบยกเทท้าย  
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า  
๒๔๐ แรงม้า  จ านวน  ๑  คนั  

๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

  

ผ.08 



๓๗๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

112 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน   

รถยนต์ตรวจการณ์  
ขับเคลื่อน  ๒  ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
ไม่ต่ ากว่า ๒,๘๐๐ ซีซี  
พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสาร
และสัญญาณไซเรน  
จ านวน  ๑  คัน  

- - ๑,๑๙๘,๐๐๐ - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

113 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือทดแทน
ของเดิมที่
เสื่อมสภาพ 

รถจักรยานยนต์  ขนาด 
๑๕๐ ซีซี   จ านวน  ๒  
คัน 

๑๕๔,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

114 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน   

ไฟฉายสปอร์ตไลท์  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
lumens จ านวน  ๖  
กระบอก 

๕๑,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 
  

ผ.08 



๓๗๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

115 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 
ขนาดก าลังส่งไม่น้อย
กว่า  ๕  วัตต์ จ านวน  
๓๐  เครื่อง 

- ๒๒๕,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

116 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน   

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕  
กิโลวัตต์   จ านวน  ๑  
เครื่อง 

๕๗,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

117 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

เลื่อยโซ่ไฟฟ้า  ขนาด
บาร์ยาวไม่ต่ ากว่า  ๑๐ 
นิ้ว  จ านวน  ๒  เครื่อง   

๕๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

  

ผ.08 



๓๗๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

118 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ าดีเซล ขนาดท่อทาง
ดูด – ทางส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
นิ้วสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ 
ลบ.ม./ชม  พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

119 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องสูบน้ าดีเซล ขนาดท่อทาง
ดูด – ทางส่ง ไม่น้อยกว่า ๘  นิ้ว
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ลบ.
ม./ชม  พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
๑  เครื่อง 

- - ๗๕๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

120 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องสูบน้ าดีเซล ขนาดท่อทาง
ดูด – ทางส่ง ไม่น้อยกว่า ๖  นิ้ว
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.
ม./ชม  พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
๑  เครื่อง 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

  

ผ.08 



๓๗๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

121 การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
งานเทศกิจ 

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
บานเลื่อน ชั้นบนเป็น
กระจก ชั้นล่างทึบ 
จ านวน ๒ ชุด 

- 40,000 - - ส านักปลัด 
งานเทศกิจ 

122 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2.เพ่ือเฝ้าระวัง
ป้องกันการก่อ
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด 
3.เพ่ือใช้เป็น
พยานหลักฐานใน
การด าเนินคดี
อาชญากรรม/ยา
เสพติดและจราจร 

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด( CCTV ) ไม่น้อย 
กว่า 100 เครื่อง 

14,000,000 
(25 เครื่อง) 

14,000,000 
(25 เครื่อง) 

14,000,000 
(25 เครื่อง) 

14,000,000 
(25 เครื่อง) 

ส านักปลัด 
งานเทศกิจ 

ผ.08 



๓๗๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

123 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 
คัน   

896,000 - - - ส านักปลัด 
งานเทศกิจ 

124 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต์ จ านวน 
2 คัน เครื่องยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 150 ซีซี ระบบ 
6 เกียร์  

200,000 - - - ส านักปลัด 
งานเทศกิจ 

125 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

โต๊ะท างานชนิดเหล็ก
ขนาด 7 ลิ้นชัก พร้อม
กระจก จ านวน 6 ตัว 

24,000 
(3 ตัว) 

- 24,000 
(3 ตัว) 

- กองการศึกษา งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/
งานระดับฯ 
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๓๗๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

126 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เก้าอ้ีปฏิบัติงานแบบมี
ล้อเลื่อน จ านวน 6 ตัว 

18,000 
(3 ตัว) 

- 18,000 
(3 ตัว) 

- กองการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/
งานระดับฯ 

127 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบาน
เลื่อน บนทึบ ล่างกระจก 
จ านวน 8 ชุด 

32,000 
(4 ชุด) 

- 32,000 
(4 ชุด) 

- กองการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/
งานระดับฯ 

128 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 30 
แผ่น จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 - - - กองการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

129 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 
ความเร็ว 50 แผ่น ต่อ
นาทีจ านวน 1 เครื่อง 

- - 450,000 - กองการศึกษา งาน
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

  

ผ.08 



๓๗๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

130 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
15,000 บีทียูจ านวน 1 
เครื่อง 

- 24,000 - - กองการศึกษา 
งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

131 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียูจ านวน  4 
เครื่อง 

- 80,000 
(2เครื่อง) 

- 80,000 
(2เครื่อง) 

กองการศึกษา 
งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

132 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

พัดลมตั้งพ้ืน ใบพัดขนาด  
18 นิ้ว  จ านวน 28 ตัว 

42,000 
(14 ตัว) 

- 42,000 
(14 ตัว) 

- กองการศึกษา 
งานระดับก่อน

วัยเรียนฯ 
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๓๗๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

133 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน พร้อมชุด
โปรแกรมปฏิบัติการ และ
ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 6 ชุด 

92,400 
(3 ชุด) 

- 92,400 
(3 ชุด) 

- กองการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
/งานระดับก่อนวัย

เรียนฯ 
134 การศึกษา ค่า

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จ านวน 8 เครื่อง 

68,000 
(4 เครื่อง) 

- 68,000 
(4 เครื่อง) 

- กองการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
/งานระดับก่อนวัย

เรียนฯ 
135 การศึกษา ค่า

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน 6 เครื่อง 

9,600 
(3 เครื่อง) 

- 9,600 
(3 เครื่อง) 

- กองการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
/งานระดับก่อนวัย

เรียนฯ 
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๓๗๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

136 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ า
กว่า 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัว 

9,000 - - - กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 

137 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

โต๊ะท างานชนิดเหล็กขนาด 
7 ลิ้นชัก พร้อมกระจก 
จ านวน 2 ตัว 

- 8,000 - 8,000 กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 

138 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

เก้าอ้ีปฏิบัติงานแบบมี
ล้อเลื่อน จ านวน 2 ตัว 

- 6,000 - 6,000 กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 
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๓๗๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

139 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน พร้อมชุด
โปรแกรมปฏิบัติการ และ
ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 2 ชุด 

- 30,800 - 30,800 กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 

140 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า แบบ 
Network แบบที่ 1  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 17,000 - - กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 

141 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 
เครื่อง 

- 12,000 - - กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 

142 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน 2 
เครื่อง 

- 3,200 - 3,200 กองการศึกษา 
งานศาสนาฯ 
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๓๘๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

143 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดเก็บเอกสาร
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่
เสื่อมสภาพ 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จ านวน ๑ ตู้ 

๕,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไป

ฯ 

144 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของราชการ 

เก้าอ้ีเหล็กหุ้มด้วย 
PVC จ านวน ๓ ตวั 

๙,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไป

ฯ 

145 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของราชการ 

โต๊ะท างาน พร้อม
กระจก จ านวน ๓ ตัว 

๔๒,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไป

ฯ 

146 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของราชการ 

จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED –ขนาดไม่น้อย
กว่า๑๘.๕ นิ้ว จ านวน 
๑ จอ 

๓,๓๐๐ - - - กองสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไป

ฯ 

ผ.08 



๓๘๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

147 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือปรับสภาพอากาศ
ในห้องท างานให้มีความ
สะอาด มีสภาพอากาศ
ที่ดีเหมาะสมกับสภาวะ
สุขภาพที่ดีของร่างกาย
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 

เครื่องฟอกอากาศ
ส าหรับพื้นที่ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๐ ตาราง
เมตร จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๒,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไป

ฯ 

148 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน SWING FOG SN-
50 จ านวน ๒ เครื่อง 

๑๙๐,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข/
งานบริการ
สาธารณสุข 

149 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตันปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๒,๒๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๒ 
ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ 
จ านวน ๑ คัน 

- ๗๘๗,๐๐๐ - - กองสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไป

ฯ 
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๓๘๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

150 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
และครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน SWING FOG 
SN-50 จ านวน ๑ 
เครื่อง 

- - - ๙๕,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข/งาน

บริการ
สาธารณสุข 

151 แผนงาน
สาธารณสุข  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
และครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องพ่นฝอย
ละอองละเอียด ULV 
จ านวน ๑ เครื่อง  

๘๕,๐๐๐ - - - กอง
สาธารณสุข/งาน

บริการ
สาธารณสุข 

152 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ใน
การส ารวจโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ 

กล้องวัดระยะทางชนิด
ความละเอียดสูงโดยใช้
ปริซึมพร้อมโปรแกรม
ค านวณงานส ารวจ 
Auto Plotter จ านวน 
1 เครื่อง 

250,000 - - - กองช่าง 
งานวิศวกรรมฯ 

153 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ใน
การส ารวจโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ 

เทปไฟเบอร์กว้าง 13 
มม. ยาว 50 ม.จ านวน  
8  ม้วน 

7,000 
(2 ม้วน) 

7,000 
(2 ม้วน) 

7,000 
(2 ม้วน) 

7,000 
(2 ม้วน) 

กองช่าง 
งานวิศวกรรมฯ 
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๓๘๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

154 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพ่ือให้มี
เครื่องมือใช้ใน
การส ารวจ
โครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ 

ล้อวัดระยะทางแบบเดิน
ตาม เช็คศูนย์ได้ 1 
ต าแหน่ง  จ านวน 2 อัน 

8,000 - - 8,000 กองช่าง 
งานวิศวกรรมฯ 

155 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

เพ่ือให้มี
เครื่องมือใช้ใน
การส ารวจ
โครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ 

รถจักรยานยนต์ (เกียร์
ธรรมดา) ขนาด 120 ซีซี 
จ านวน 2 คัน 

102,000 - - - กองช่าง 
งานวิศวกรรมฯ 

156 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้มี
เครื่องใช้ใน
การออก
ส ารวจ ตรวจ
งานในพ้ืนที่ ๆ 

รถจักรยานยนต์ (เกียร์
ธรรมดา) ขนาด 120ซีซี 
จ านวน 1 คัน 

51,000 - - - กองช่าง 
งาน

สาธารณูปโภค 

ผ.08 



๓๘๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

157 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

หัวสกัดลม ขนาดลูกสูบ 35 
( MM) น้ าหนัก 7.2 กก. 
ขนาดก้านดอกสกัด R 26 X 
80 (นิ้ว)พร้อมดอกสกัดแบ
หัวแหลมและดอกสกัดหัว
แบน อย่างละดอก และ
อุปกรณ์ข้อต่อสายลมจ านวน 
1 ตัว 

18,000 - - - กองช่าง 
งาน

สาธารณูปโภค 

158 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สว่านไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 
800 วัตต์ จ านวน 2 ตัว 

8,500 
(1 ตัว) 

- 8,500 
(1 ตัว) 

- กองช่าง 
งาน

สาธารณูปโภค 

  

ผ.08 



๓๘๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

159 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไป-มา
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โคมไฟ LED 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 50 วัตต์ 
จ านวน 225 
ดวง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองช่าง 
งาน

สาธารณูปโภค 

160 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไป-มา
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โคมไฟฟ้า LED 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 36 วัตถ์ 
จ านวน 95 
ดวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 
งาน

สาธารณูปโภค 

  

ผ.08 



๓๘๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

161 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชั้นวางเครื่องปริ้นเตอร์ สูง 
3 ชั้น จ านวน 2 อัน ตาม
แบบเทศบาล 

30,000 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

162 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
ราชการภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน 

โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 3 
เครื่อง 

18,000 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

163 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ทดแทนของเก่าท่ี
ช ารุดเสื่อมสภาพ 

เก้าอ้ีหุ้มหนังพีวีซี ล้อเลื่อน
อิสระ พร้อมที่พักแขน รับ
น้ าหนักได้มากกว่า 100
กิโลกรัมจ านวน 1 ตัว 

5,000 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

164 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

21,000 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

  

ผ.08 



๓๘๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

165 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบ
สิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จ านวน 1 
ชุด 

3,800 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

166 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 1 ชุด 

11,000 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

167 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ส าหรับถ่าย
เอกสารต่างๆของ
ทางราชการ 

เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ด า
และสี ความเร็วไม่น้อย
กว่า20แผ่น ต่อนาที 

- - - 120,000 กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

  

ผ.08 



๓๘๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

168 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ทดแทนของเดิม
ที่ช ารุด 

โต๊ะท างานชนิดเหล็ก7 
ลิ้นชักพร้อมกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3 
ตัว 

15,000 
(2 ตัว) 

7,500 
(1 ตัว) 

- - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

169 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากา
ศท่ีมีสภาพเก่า มี
อายุการใช้งาน
มานานและลด
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกชิ้นส่วนชนิดติดตั้ง
พ้ืนหรือแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู พร้อม
เครื่องติดตั้ง จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - 30,000 กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

170 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเวลา
มีประชุมหรือ
อบรม 

เครื่องบันทึกเสียงแบบ
ดิจิตอล มีพื้นที่จัดเก็บ 
ออนบอร์ด 16 GB 
จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

  

ผ.08 



๓๘๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

171 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือเป็นสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ติดต่อราชการ 

รถยนต์กระบะแบบ
ดับเบ้ิลแคบ (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 
2 ล้อ  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
แต่ไม่เกิน 2,500 ซีซี 
เกียร์อัตโนมัติ  จ านวน 
1 คัน 

860,000 - - - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

172 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็น
เครื่องมือ
ส าหรับในการ
ปฏิบัติงาน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลแบบที่ 1  
จ านวน 3 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

  

ผ.08 



๓๙๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

173 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือส ารองไฟฟ้า
รองรับการ
ท างานของ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA จ านวน 
3 เครื่อง 

3,200 3,200 3,200 - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

174 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
เครื่องคอมฯให้
มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค จ านวน 3 ชุด 

3,800 3,800 3,800 - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

175 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
เครื่องคอมฯให้
มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 3 ชุด 

11,000 11,000 11,000 - กองช่าง 
บริหารทั่วไปฯ 

  

ผ.08 



๓๙๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

176 เคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลแบบที่1  
จ านวน 2 เครื่อง 

22,000 - 22,000 - กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 

177 เคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือส ารองไฟฟ้า
รองรับการท างาน
ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA 
จ านวน 2 เครื่อง 

3,200 - 3,200 - กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 

178 เคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของเครื่อง
คอมฯให้มี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค จ านวน 2 ชุด 

3,800 - 3,800 - กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 
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๓๙๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

179 เคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของ
เครื่องคอมฯให้
มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 2 ชุด 

11,000 - 11,000 - กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 

180 เคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือเป็นสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ติดต่อราชการ 

รถยนต์กระบะแบบ
ดับเบ้ิลแคบ (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 
2 ล้อ   ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี แต่ไม่เกิน 
2,500 ซีซี เกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน 

- 860,000 - - กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 
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๓๙๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

181 เคหะ
และ
ชุมชน  

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของประตู
ระบายน้ าให้มี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
อัตราสูบน้ า 0.50 
ลบ.ม./วินาที ที่แรง
สูบส่งไม่น้อยกว่า 
2.50 เมตร จ านวน 
16 เครื่อง 

8,190,000 
( 5 เครื่อง ) 

6,552,000 
( 4 เครื่อง) 

4,914,000 
( 3 เครื่อง) 

6,552,000 
( 4 เครื่อง ) 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

182 เคหะ
และ
ชุมชน  

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือรองรับการ
ท างานของประตู
ระบายน้ าให้มี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

เครื่องสูบน้ าแบบ
เครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 12" จ านวน 3 
เครื่อง  

3,000,000 - - - กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

183 แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน  

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดเก็บ
เอกสารและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และแทนครุภัณฑ์
เดิมที่เสื่อมสภาพ 

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
จ านวน ๓ ตู้  

๓๖,๐๐๐  - - - กอง
สาธารณสุข

ฯ 
งานก าจัด

ขยะ 

ผ.08 



๓๙๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

184 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่๑ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐ - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

งานก าจัดขยะ 

185 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของราชการ 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย 
จ านวน ๑ ชุด 

๑๑,๐๐๐ - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะ 

186 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ของราชการ 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
ชุด 

๓,๘๐๐ - - - กอง
สาธารณสุขฯ
งานก าจัดขยะ 

187 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
ความละเอียด ๑๖ ล้าน
พิกเซล จ านวน ๒ ตัว 

๑8,๐๐๐ - - - กอง
สาธารณสุขฯ
งานก าจัดขยะ 
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๓๙๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

188 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครภุัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
และครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ 
ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์
เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ 
๔ จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า 
จ านวน 2 คัน 

๓,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๗๐๐,๐๐๐ - - กอง
สาธารณสุขฯ 
งานก าจัด
ขยะ 

189 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
และครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ 
ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์
เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ 
๔ จงัหวะ มีก าลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า 
จ านวน ๑ คัน 

- ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - กอง
สาธารณสุขฯ 

งานก าจัด
ขยะ 
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๓๙๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

190 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
และครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เรือก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืช จ านวน 1 ล า 
- เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๑๐ 
แรงม้า สตาร์ทด้วยระบบ
ไฟฟ้า 
-ตัวเรือท าด้วยสแตนเลส 
ความหนาไม่ต่ ากว่า ๔ 
มิลลิเมตร 
-ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ 
เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ท้อง
เรือน้ าลึก ๔๐ เซนติเมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข
ฯ 

งานก าจัดขยะ 
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๓๙๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

191 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
และครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ 
โครงเครื่องท าจากเหล็ก มิติ
ของเครื่องโดยประมาณ กว้าง 
๑.๐ เมตร และสูง ๑.๕ เมตร 
หัวสับจ านวน ๒๑ หวั ขนาด
ช่องย่อยวัสดุ ขนาด(กว้าง
ยาว) ๔๘๐๕๘๐ 
มิลลิเมตร ขนาดช่องป้อนวัสดุ 
ขนาด(กว้างยาว) ๙๕๐
๑๐๔๐ มิลลิเมตร ตะแกรง
ท าจากเหล็กเส้นขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร 
ต้นก าลัง ใช้มอเตอร์เกียร์
ขนาด ๑๐ แรงม้า ๓๔๐ โวลท์ 
จ านวน ๒ ตัว สายไฟจาก
ตู้ควบคุมไปยังตู้เมนยาวไม่เกิน 
๑๐ เมตร  จ านวน ๑ เครื่อง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ฯ งานก าจัดขยะ 
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๓๙๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

  256๔ 
(บาท) 

192 สร้างความ
เขม้แข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองสวัสดิการสังคม 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ า
กว่า  ๓๖,๐๐๐  BTU  
จ านวน ๒  เครื่อง 

- - - 8๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

193 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองสวัสดิการสังคม 

เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  
๕  ตัว 

- - - 25,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

194 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองสวัสดิการสังคม 

โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  
๓  ตัว 

- - - 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

195 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
บริการประชาชนผู้
มาติดต่องานภายใน
กองสวัสดิการ 

เครื่องท าน้ าร้อน  – น้ า
เย็นแบบต่อท่อ  ขนาด ๒ 
ก๊อก  จ านวน  ๑  เครื่อง 

- 26,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 
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๓๙๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

196 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองสวัสดิการสังคม 

รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี แบบ
ดับเบ้ิลแคป จ านวน 1 
คัน 

๗๘๗,๐๐๐    กองสวัสดิการ
สังคม 

197 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองสวัสดิการสังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน  12  เครื่อง 

48,000 
(3 เครื่อง) 

48,000 
(3 เครื่อง) 

48,000 
(3 เครื่อง) 

48,000 
(3 เครื่อง) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

198 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  จ านวน  
12  ชุด 

11,400 
(3 ชุด) 

11,400 
(3 ชุด) 

11,400 
(3 ชุด) 

11,400 
(3 ชุด) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

199 สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 12 
ชุด 

33,000 
(3 ชุด) 

33,000 
(3 ชุด) 

33,000 
(3 ชุด) 

33,000 
(3 ชุด) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  

ผ.08 



๔๐๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

200 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน
กองสวัสดิการสังคม 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED 
ขาวด า แบบ 
network แบบที่ ๑  
จ านวน ๒ เครื่อง  

- 32,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

201 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารระหว่าง
เทศบาลและชุมชน 

บอร์ดประชาสัมพันธ์  
จ านวน  ๑๐  บอร์ด 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(5 บอร์ด) 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(5 บอร์ด) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

202 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือไว้ใช้ส าหรับ
ติดตั้งในชุมชน 

ป้ายชื่อชุมชน  
จ านวน  ๑๐  ป้าย 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(5 ป้าย) 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(5 ป้าย) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

203 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สะดวกต่อการค้นหา 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานประตู
เปิด  จ านวน 8 ตู้ 

11,000 
(2 ตู้) 

11,000 
(2 ตู้) 

11,000 
(2 ตู้) 

11,000 
(2 ตู้) 

ฝ่ายควบคุม
อาคารและผัง

เมือง/ 
กองช่าง 

  

ผ.08 



๔๐๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

204 อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
ต่อการปฏิบัติงาน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานที่สูงขึ้น 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน  
2  เครื่อง 

16,000 - - 16,000 ฝ่ายควบคุมอาคาร
และผังเมือง/ 

กองช่าง 

205 อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
ต่อการปฏิบัติงาน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานที่สูงขึ้น 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯจ านวน
2 ชุด 

3,800 - - 3,800 ฝ่ายควบคุมอาคาร
และผังเมือง/ 

กองช่าง 

206 อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
ต่อการปฏิบัติงาน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานที่สูงขึ้น 

ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 2 
ชุด 

11,000 - - 11,000 ฝ่ายควบคุมอาคาร
และผังเมือง/ 

กองช่าง 
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๔๐๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

207 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
ที่สูงขึ้น 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800  VA  
จ านวน 2 เครื่อง 

3,200 - - 3,200 ฝ่ายควบคุม
อาคารและผัง

เมือง/ 
กองช่าง 

208 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเป็น
อุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานชนิดเหล็ก7 
ลิ้นชัก พร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 
ตัว 

- 15,000 - - ฝ่ายควบคุม
อาคารและผัง

เมือง/ 
กองช่าง 

  

ผ.08 



๔๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

209 อุตสาหก
รรมและ
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับ
เจ้าหน้าที่นั่ง
ปฏิบัติงาน
และทดแทน
ตัวเก่าท่ีช ารุด
เสื่อมสภาพ 

เก้าอ้ีหุ้มหนังพีวีซี
ล้อเลื่อนอิสระ
พร้อมที่พักแขน
รับน้ าหนักได้
มากกว่า 100 
กก. จ านวน 2 ตัว 

- 10,000 - - ฝ่ายควบคุม
อาคารและผัง

เมือง/ 
กองช่าง 

รวม 47,268,000 49,154,400 26,439,300 25,009,400  
รวม 4 ปี 147,871,100  
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง     ส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ                
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง    ส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
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เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์การคลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

*************************** 

http://www.dla.go.th/

