แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

~1~

คานา
ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพื่อนาโครงการ
พัฒนาต่างๆ มาเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศ น์ ของเทศบาลคือ “ประชาชนมี คุณ ภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ” แต่ในปั จจุบั น เทศบาลเมืองบางกรวย
มีความจาเป็นจะต้องดาเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ฉบับแรก
จึงมีความจาเป็นจะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑ เพื่อนาโครงการไปพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ต่อไป

ที่

1

2

~2~
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยขั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปรับปรุงถนน
เข้าหมู่บ้านเทพประทาน
หมู่ที่ 5 ตาบลบางกรวย

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไป-มา
ของประชาชน

- ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ
4.50 – 4.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
260 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 1,222.00 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณหมู่บ้านวัดลุ่ม
พัฒนา หมู่ ๔
ตาบลบางกรวย

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชน

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติก ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้างประมาณ
๕.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๐
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร

750,000
งบเงิน
อุดหนุน

๑,๒๕๐,๐๐๐
งบเงิน
อุดหนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว
ของถนนที่
ดาเนินการ
(เมตร)

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

ความยาวของ
ถนนที่
ดาเนินการ
(เมตร)

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

ที่

1

~3~
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ สร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปรับปรุงเปลี่ยน
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

-เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มาได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1. ปรับปรุง เปลี่ยน ติดตั้งโคมไฟถนน
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
จานวน 70 ชุด

-เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มาได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

2. ปรับปรุง เปลี่ยน ติดตั้งโคมไฟถนน
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
จานวน 50 ชุด

350,000
งบเทศบาล

150,000
งบเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวยติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ครบ100%

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวยติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ครบ100%

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่
1

~4~
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สกู่ ารดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
กองวิชาการและ
แผนงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน - เครื่องคอมพิวเตอร์
ของ
สาหรับงานสานักงาน
เจ้าหน้าที่
จานวน ๑ เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่อง
- ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์

๑๖,๐๐๐
งบเทศบาล

-

-

- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานธุรการ)

๒๒,๐๐๐
งบเทศบาล

-

-

- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานวิเคราะห์)

๒๒,๘๐๐
งบเทศบาล

-

-

- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานธุรการ)

~5~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สกู่ ารดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โน้ตบุ้ค
จานวน ๖ ชุด
- ชุดโปรแกรมจัดการ
สานักงาน
จานวน ๖ ชุด
- เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด ๘๐๐ VA
จานวน ๒ เครื่อง
- เพื่ออานวยความสะดวก - เครื่องปรับอากาศ
แก่ผู้มาติดต่อศูนย์ข้อมูล ขนาด ๑๘,๐๐๐
ข่าวสารเทศบาลเมือง
บีทียู
บางกรวย
จานวน ๒ เครื่อง

๖๖,๐๐๐

-

-

๖,๔๐๐

-

-

๕๖,๐๐๐
งบเทศบาล

- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้
- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้
- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการติดต่อราชการ

กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานธุรการ)
กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานธุรการ)
กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น)

~6~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สกู่ ารดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน - ชั้นวางเครื่องพิมพ์
ของเจ้าหน้าที่
(Printer)
สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้
จานวน ๑ ตัว
- ชั้นวางของ
ขนาดประมาณ
115 W X 45 D X
180 H cm.
ขนาดไม่น้อยกว่า
๓ ชั้น จานวน ๑ ตัว

๗,๐๐๐
งบเทศบาล

-

-

- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๑๐,๐๐๐
งบเทศบาล

-

-

- จานวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ
ที่กาหนดไว้

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น)
กองวิชาการและ
แผนงาน
(งานธุรการ)

~7~

ที่

๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักปลัดเทศบาล

๑. เพื่อเป็น
เครื่องมือสาหรับ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘.๘ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
จานวน ๑ เครื่อง

๑๖,๐๐๐

จานวนครุภณ
ั ฑ์ - ปฏิบัติงานได้อย่าง
ตามคุณลักษณ์ที่ มีประสิทธิภาพ
กาหนดไว้

๓,๒๐๐

- เครื่องคอมพิวเตอร์
ทางานได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

๓. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ ชุด

๓,๘๐๐

๔. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
จานวน ๑ ชุด

๑๑,๐๐๐

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานเทศกิจ
สานักปลัด ฯ

~8~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อทดแทนของเดิม 5. ม่านพับผ้ากันแสง จานวน ๑ ชุด
ที่ขาดชารุด
ประกอบด้วย
-. ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๕๙ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๒ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งขนาด ๖๐ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๔ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๖๙ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด
- .ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๗๐ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด
- .ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๗๑ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด

๗๕,๐๐๐

- ห้องปฏิบัติงาน
มีสภาพอากาศที่
เอื้อต่อการ
ทางานแสงแดด
ไม่ส่องแดดไม่
ส่องเข้ารบกวน
การปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานมี
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานทะเบียน
สานักปลัด ฯ

~9~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๗๔ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งขนาด ๗๕ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสง จานวน ๑ ชุด
ประกอบด้วย
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๗๙ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๕ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๘๐ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๔ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๘๒ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๒ ชุด

งานทะเบียน
สานักปลัด ฯ

~ 10 ~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๘๗ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๒ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งขนาด ๘๘ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด
- ม่านพับผ้ากันแสงรวมอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งขนาด ๙๐ ซม.x๒๘๐ ซม.
จานวน ๑ ชุด
- เพื่อทดแทน
6.ม่านพับผ้ากันแสง จานวน ๑ ชุด
๒๐,๐๐๐
ของเดิมที่ขาดชารุด ประกอบด้วย
- ม่านพับผ้ากันแสง ขนาดกว้าง
ประมาณ ๗๙ ซม. ยาวประมาณ
๒๘๐ ซม. จานวน ๔ ผืน
- ม่านพับผ้ ากันแสง ขนาดกว้ าง
ประมาณ ๗๗ ซม. ยาวประมาณ
๒๘๐ ซม. จานวน ๑ ผืน

งานทะเบียน
สานักปลัด ฯ

- ห้องปฏิบัติงาน
มีสภาพอากาศที่
เอื้อต่อการ
ทางานแสงแดด
ไม่ส่องเข้า
รบกวนการ
ปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานที่มี
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ธุรการ สป.
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ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ม่านพับผ้ากันแสง ขนาดกว้าง
ประมาณ ๘๑ ซม. ยาวประมาณ
๒๘๐ ซม. จานวน ๑ ผืน รวมอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง

งานทะเบียน
สานักปลัด ฯ

7.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน ๓
๒๓๘,๕๐๐
เพื่อเพิ่ม
คัน เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ สูบตั้ง
ประสิทธิภาพในการ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
ปฏิบัติงาน
๑๕๐ ซีซี ระบบ ๖ เกียร์ พร้อม
อุปกรณ์ตดิ ตั้ง

๘.จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบ
เคลื่อนที่ได้ โต๊ะคอมพิวเตอร์รองรับ
จอคอมพิวเตอร์ได้ถึง ๓๐ นิ้ว

๒๘,๐๐๐

จานวน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
รถจักรยานยนต์ ได้รวดเร็ว มี
งานเทศกิจ
ประสิทธิภาพทันต่อ สานักปลัด
เหตุการณ์ ดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาขนในเขต
เทศบาล ฯ ได้อย่าง
ทั่วถึง
จานวนครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ตามคุณลักษณะ ประสิทธิภาพในหาร สานักปลัดฯ
ที่กาหนดไว้
(งานการ
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่)

~ 12 ~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ชั้นวางจอคอมพิวเตอร์กว้างประมาณ
๖๐๐ x ๓๘๕ มม. ชั้นวางกว้าง ๗๐๐ x
๒๗๒ มม. ชั้นวางเคสคอมพิวเตอร์
กว้างประมาณ 4๒๐ x ๒๑๘ มม. ฐาน
กว้างประมาณ ๖๗๐ x ๖๔๐ มม. ล้อ
ผลิตจาก Polypropylene ขนาด ๗๕
มม. พร้อมระบบล็อคให้อยู่กับที่
จานวน ๔ ตัว
๙.จัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็กขนาดไม่ ๓๐,๐๐๐
น้อยกว่า ๔.๕ ฟุต มีลิ้นชัก ๗ ลิ้นชัก
พร้อมกระจกหนา ๒ หุน และขอบพีวีซี
กันกระแทก มีที่พักเท้า จานวน ๒ ตัว

จานวนครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
สานักปลัดฯ
ตามคุณลักษณะ ประสิทธิภาพในการ (งานการ
ที่กาหนดไว้
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่)

~ 13 ~

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐.จัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด ๒๐,๐๐๐
ไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต มีลิ้นชัก ๔ ลิ้นชัก
พร้อมกระจาหนา ๒ หุน และขอบพีวีซี
กันกระแทก มีที่ทักเท้า จานวน ๒ ตัว

๓.

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุ บริเวณวัดโพธิ์
บางโอ หมู่ 9
ตาบลวัดชะลอ

เพื่อความเป็น
-ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก เพื่อจอด
ระเบียบเรียบร้อย รถยนต์ จานวน 1 หลัง
และรักษาทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ยาวนาน -ปรับปรุงขยายอาคารจอดรถเดิม
-ปรับปรุงผนังระบายอากาศรอบโรง
จอดรถ รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองบางกรวย

2,500,000

จานวนครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
สานักปลัดฯ
ตามคุณลักษณะ ประสิทธิภาพในการ (งานการ
ที่กาหนดไว้
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่)

จานวนอาคารที่ บุคลากรมีพื้นที่ใน
กองช่าง
ก่อสร้าง แล้ว
การปฏิบัตหิ น้าที่ได้
เสร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ

~ 14 ~

ที่

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
๕.๔ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV )ถนนสายหลักใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

๑.เพื่อป้องกันรักษา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๒๖,๐๐๐,๐๐๐
ความปลอดภัยใน (CCTV)พร้อมระบบอุปกรณ์ ถนนสาย
ชีวิตและทรัพย์สิน หลักในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย ไม่
น้อยกว่า ๑๖๐ กล้อง
๒. เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันการก่อ
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด
๓. เพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานใน
การดาเนินคดี
อาชญากรรม/ยา
เสพติดและจราจร

๑. จานวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
(CCTV)ที่ตดิ ตั้ง
๒. ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น
๓. จานวนคดี
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ลดลง

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานเทศกิจ
สานักปลัด ฯ

