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บทที่ 1 บทนํา
การจัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเทศบาล ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรไว ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โ ดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาล
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตของ
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้ นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและ
ปญหา/ความตองการ ของประชาชนในทองถิ่นดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอเทศบาลเมืองบางกรวยเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคได
อยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดทํา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่ตอง
กําหนดถึงสภาพการณที่ตองบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีนั้น จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและ
การวิเคราะหขอมูลอยา งรอบดานและเ ปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหแผนยุทธศา สตรการพัฒนาของเทศบาลเมือง
บางกรวย สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง
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สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
2.1.1 ขนาดและที่ตั้ง
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยูในพื้นที่ อําเภอบางกรวย เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มี
เนื้อที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางกรวย 9 หมูบาน ตําบลวัดชลอ 10 หมูบาน อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 18.5 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และกรุงเทพฯ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อบต. บางสีทอง อบต.บางไผ และอบต.บางขนุน
ทิศใต
ติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร(แขวงบางขุนนนท แขวงบางบําหรุ
เขตบางกอกนอย)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
อบต.บางขนุน และ อบต. มหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร (แขวงบางพลัด แขวงบางออ)
แมน้ําเจาพระยา
2.1.2 แผนที่เทศบาลเมืองบางกรวย
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2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบลุ มติดแมน้ําเจาพระยา ระดับความสูงของพื้นดินเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.) มีคลองไหลผานหลายสาย เชน คลองบางกอกนอย คลองบางกรวย ฤดูน้ํา
หลากมักประสบปญหาน้ําทวมเกือบทุกป กอใหเกิดความเดือดรอนและเสียหายตอทรัพยสิน
2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
จากสภาพภูมิศาสตรของเขตเทศบาลซึ่งตั้งอยูในภาคกลางไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตระหวางเดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณเดือนตุลาคมในระยะนี้เปนฤดูฝน สวนในเดือน
พฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปน ลม
หนาวและอากาศแหง ระยะนี้จึงเปนฤดูหนาวและมีอุณหภูมิและมีอุณหภูมิต่ําสุด สําหรับในระยะระหวาง
เดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคมเปนฤดูรอน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประจําปในเดือนเมษายน และมีฝน
ตกนอยเปนครั้งคราวในชวงฤดูรอน
2.1.5 ปริมาณฝนในพื้นที่
ปริ มาณฝนในพื้นที่ ไดใชขอมูลจากสถานีวัดน้ําฝน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
(สถานี 31032) ระหวางชวงป พ.ศ. 2495 – 2545 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยมีคาผันแปรระหวาง 2.5 – 227.8
มม. เดือนกันยายนเปนเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุด และเดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีปริมา ณฝนต่ําสุด โดย
ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปเทากับ 1,152.4 มม.
2.1.6 ประชากร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2553)
- จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 16,593 หลังคาเรือน
- มีประชากรทั้งหมด 41,726 คน แบงเปนชาย 19,420 คน หญิง 22,306 คน
- ความหนาแนนของประชากร 4,967.3 คน / ตร.ม.
2.1.7 การคมนาคม การจราจร
ถนน
มีเสนทางหลักที่สําคัญ ๆหลายเสนทางผานเชื่อมตอกรุงเทพมหานคร จังหวัด
อําเภอ ตําบลตาง ๆ คือ
สายหลักไดแก
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1. ถนนบางกรวย -ไทรนอย ถนนหมายเลข 3215 เปนถนนลาดยางขนาด 2
ชองทางยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร
2. ถนนบางกรวย-จงถนอม กวางเฉลี่ย 12 เมตร ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มี
สวนที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 กิโลเมตร ลาดยาง 16 กิโลเมตร
3. ถนนสุขาภิบาล 1,2,3 รวมทั้งหมดยาวประมาณ 800 เมตร
4. ถนนเทิดพระเกียรติ ซึ่งเริ่มตนจากทางแยกถนนบางกรวย -ไทรนอย ทางรถไฟ
สายใตยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
จํานวนถนนประเภทตาง ๆ ในเขตเทศบาล
1.
2.
3.
4.
5.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
136
ถนนแอสฟสท/ลาดยาง
33
ถนนหินคลุก
2
ถนนลูกรัง
3
ทางเดินเทา ค.ส.ล สาธารณะ 166

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

ยาว 15,485.00 เมตร
ยาว 11,698.00 เมตร
ยาว 1,162.00 เมตร
ยาว
459.00 เมตร
ยาว 12,161.50 เมตร

คลองในเขตเทศบาล
1. คลองบางสีทอง
2. คูน้ํา ขาง โรงเรียนบดินทรเดชาฯ
3. คลองวัดกลวย
4. คลองวัดสวนใหญ
5. คลองผูการจํานง
6. คลองวัดสําโรง
7. คลองโขน
8. คลองวัดโพธิ์เผือก
9. คลองน้ําซอย ม.ศรีบัณฑิต 3 ซ.2 (บานทานสุทัศน เงินหมื่น)
10. คลองน้ําซอย ม.ศรีบัณฑิต 3 ซ.3
11. คลองวัดจันทร
12. คลองน้ํา ม.เทพประทาน ซ.16
13. คลองน้ํา ม.เทพประทาน ซ.30 (คลองไฟไหม)
14. คลองวัดโบสถ
15. คลองวัดสนามนอก
16. คลองวัดพิกุลทอง
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17. คลองโพธิ์
18. คูน้ําขางทางเทาปูบุญ (ตรงขามวัดสวนใหญ)
19. คูน้ํานาชมอย
20. คลองบานปาไม
21. คลอง ม. สินธรา
22. คลองน้ําขางรานอาหารบานสวน
23. คูน้ําขางซอยกํานันอุทัย (พระราม 7)
24. คลองบางละมุด
25. คลองหลัง ม.เกษราวิลล
26. คลองวัดกระโจมทอง
27. คลองมะไฟหวาน
28. คลองกํานันสงวน
29. คูน้ําซอยหมอแปลก
30. คลองวัดสักนอย
31. คลองบางยี่พระ (ขางโรงพยาบาลบางกรวย)
32. คลองหลวงหาญ (วัดทาฯ)
33. คลองสวนยายฉิน (วัดทาฯ)
34. คลองวัดสักใหญ
35. คลองบานพระ (หมู 7)
36. คลองตามุก
37. คลองครูสัมฤทธิ์
38. คลองปาบัว
39. คูน้ําผูใหญกอบ – ตนโศก
40. คูน้ําตนโศก
41. คลองขุนจอม (ซอยตาแหวน)
42. คลองวัดเกด
43. คลองยายจีน
44. คลองตาสี
การจัดการขนสงมวลชน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีปริมาณการจราจรในเขตเมืองคอนขางสูงในเวลาเรงดวน
การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะบริเวณถนนบางกรวย-ไทรนอย ถนนเทิดพระเกียรติและถนนบางกรวย - จง
ถนอม เพราะเขตเทศบาลเมืองบางกรวยติดตอกับกรุงเทพมหานคร จึงมีผูใชยานพาหนะเปนเสนทางลัดใน
การเดินทาง ประกอบกับถนนทุกสายมีพื้นผิวการจราจรคับแคบไมไดมาตรฐาน
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ทางบก
รถประจําทางที่ผานเทศบาลเมืองบางกรวย เปนรถรวม ขสมก. คือ
1. สายทาน้ํานนท - บางกรวย
(รถเมลเล็ก)
2. สายบางบัวทอง - ทาน้ํานนท
(สาย 1003 รถเมลเล็ก)
3. สายพระรามหก - หมูบานสมชาย (รถสองแถวเล็ก)
4. สายบางบัวทอง - พาตาปนเกลา
(รถตู)
5. สายบางบัวทอง - ไทรนอย
(รถตู)
6. สายพระราม 7 - วัดชลอ
(รถเมลเล็ก)
ทางน้าํ
ทาเทียบเรือ 10 แหง ดังนี้
1. ทาเทียบเรือวัดสักใหญ
2. ทาเทียบเรือวัดโพธิ์บางโอ
3. ทาเทียบเรือหมูบานหัวแหลม
4. ทาเทียบเรือวัดชลอ
2 แหง
5. ทาเทียบเรือหนาอําเภอบางกรวย
6. ทาเทียบเรือวัดเกตุ
7. ทาเทียบเรือวัดพิกุลทอง
8. ทาเทียบเรือวัดลุมคงคาราม
9. ทาเทียบเรือพระราม 7
2.1.8 ประปา
หนวยงานซึง่ ใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาล คือการประปาสาขาบางบัวทอง การ
ประปานครหลวง
2.1.9 การสื่อสาร
1. มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 1 แหง
2. สําหรับโทรศัพทนั้น มีสํานักบริการโทรศัพทนครหลวง (ที่ 3.1) ใหบริการ
โทรศัพทกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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2.1.10 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ประชากรในเขตเทศบาลสวนใหญจะประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานการไฟฟา
ฝายผลิต ฯ และทําการพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การพาณิชยกรรมและบริการ
1. สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
2. สถานีบริการน้ํามัน 3 แหง
2.1 บริษัทเอสโซ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน)
2.2 บริษัทบางจากปโตรเลียมจํากัด (มหาชน)
2.3 บริษัท ปตท. มารท จํากัด
สถานประกอบการคาบริการ
1. ธนาคาร มี 8 แหง คือ
1. ธนาคารกสิกรไทย
2
แหง
2. ธนาคารไทยพาณิชย
2
แหง
3. ธนาคารกรุงเทพ
1
แหง
4. ธนาคารกรุงไทย
1
แหง
5. ธนาคารออมสิน
1
แหง
6. ธนาคารนครหลวงไทย
1
แหง
2. สถานที่จําหนายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 411 แหง
โดยแบงตามรายงานผลของการออกใบอนุญาต ประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2552 ไดดงั นี้
- ใบอนุญาตกิจการอันตราย
จํานวน 198 ราย
- ใบอนุญาตกิจการสะสมอาหาร
จํานวน 196 ราย
- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารเกิน 200 ตร.ม. จํานวน 5 ราย
- ใบอนุญาตทางสาธารณะ
จํานวน 4 ราย
- ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
จํานวน 8 ราย
การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่ 5 แหง คือ
1. สินทวีการพิมพ
2. โรงพิมพเจริญรุงเรืองการพิมพ
3. ธนบุรีอัลลอย(หลอหลอมโลหะ)
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4. ศักดิ์ทวี สา หกรรม
5. บ.ฟูซันอินดัสเตรียจํากัด
การทองเที่ยว
1. วัดโพธิ์บางโอ
ตั้งอยูที่ตําบลวัดชลอ เปนวัดเกาแกในสมัยอยุธยา และไดรับการบูรณะ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรกั ษ ( ตนสกุลเสนียวงศ ) โอรส ในกรมพระราชวังหลัง
มีภาพเขียนเกี่ยวกับปริศนาธรรมและภาพจิตรกรรมแปงสาคูเปยกฝมือ ชางสกุลชั้นสูงนนทบุรี มีลักษณะ
คลายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสายอมุมไมสิบสองและเอนเขาหากัน เพื่อเปนการรับน้ําหนักของตัวอาคาร
หนาบันเปนเครื่องไมจําหลักมีลวดลายจีนแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ใบเสมาเปนหินทรายมี
เจดียทิศลอมรอบตัวพระอุโบสถทั้งสี่ดาน ซุมบันแถลงประดับกรอบประตูหนาตางทําจากปูนน้ําออย สวน
ดานนอกประตูมีตุกตาหินพวกเซียนและตัวละครตั้งอยูจํานวนหนึ่ง
การเดินทาง
- ทางน้าํ ลงเรือจากทาชาง สาย ทาชางบางกอกนอย -บางใหญ ตั้งแต
เวลา6.30-21.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหม าะสมสําหรับนักทองเที่ยว คือ 8.30-15.30 น. ระหวางที่
เดินทางทานจะไดชมทิวทัศน บานเรือนริมน้ําที่สวยงามของคลองบางกอกนอย
- ทางถนน จากสํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวยตรงไปประมาณ
700 เมตร จะพบวัดโพธิ์บางโออยูทางขวามือ
2. วัดสักนอย
ตั้ง อยูที่ตําบลวัดชลอ จากคําบอกเลาของชาวบาน คาดวาเปนวัดเกาแก
สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหลือแตพระอุโบสถมีลักษณะทรุดโทรมเปนอยางมากไมมีหลังคา มีแตเพียงตนไทร
ขนาดใหญปรกคลุมอยู ภายในมีพระพุทธรูปเกาแกประดิษฐานอยู เปนที่เคารพสักการะของชาวบานใน
บริเวณนั้น ขณะนี้อยูในความดูแลของกรมศิลปากร
การเดินทาง
- ใชเสนทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ แตตองเดินเทาไปอีกประมาณ
200 เมตร ตลอดเสนทางเดิน ยังคงมีสวนผลไมใหพบเห็นอยูบาง
3. วัดสักใหญ
“หลวงพอศักดิ์สิทธิ์ ภาพพุทธประวัติล้ําคา อุทยานปลานาชม เดินชมสวนผลไมและไมดอกงามตา”
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ตั้งอยูตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย เปนวัดเกาแก สรางขึ้นโดยพระเจา
ตากสินมหาราช พระองคไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค รวมกับบรรพบุรุษในถิ่นนี้ จัดสรางวัดสักขึ้น
เมื่อพุทธศักราช 2317
วัดสักใหญ มีหลวงพอสุโขทัย ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่งดงามยิ่งองคหนึ่ง
สันนิษฐานวาสรางประมาณ พ.ศ.1900-2000 เปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลายในสมัยพระมหาธรรม
ราชาพุทธลักษณะสวยงามสมสัดสวน มีพระพักตรคลายใบหนาสตรีประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย
องคพระถูกหอหุมดวยปูน สันนิษฐานวาเมื่อคราวพมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาประชาชนตลอดจนพระภิกษุ
ชวยกันพอกปูน เพื่อใหพมาคิดวาเปนพระพุทธรูปปูนปนครั้นอยูตอมาปูนที่ไดพอกพระพุทธรูปไดกะเทาะ
ออก สงผลใหเห็นสัมฤทธิ์แกทองอยูดานในจึงทําการกะเทาะปูนออก และลงรักปดทองใหม
พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว สรงน้ําปดทองเปนประจําทุกๆ ป
นอกจากนี้ภายในอุโบสถ ยังเปนที่ประดิษฐานของหลวงพอใหญ ซึ่ง
สรางขึ้นมาพรอมกับการสรางวัดสักใหญ และภาพพุทธประวัติพระพุทธเจาเปดโลก และพระบรมธาตุที่
สําคัญของเมืองไทย
การเดินทาง
ใชเสนทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ วัดสักใหญจะอยูหางเลยจาก
วัดโพธิ์บางโอไป ประมาณ 1 กิโลเมตร อยูทางดานขวามือ
4. วัดชลอ
ประวัติโดยสังเขป สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน
ตามตํานานกลาววามีความเกี่ยวของกับพระมหาก ษัตริยถึง 2 พระองค คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระ
เจาอูท อง) มาทรงเสด็จบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชลอ เหลาทหารและไพรพลไดมาพักรอรับเสด็จฯ เมื่อเรือ
พระที่นั่งมาถึงไดจัดสรางกระโจมตั้งเสาเจาะใสทองไวในเสาที่ประทับบริเวณที่เปนวัดกระโจมทองใน
ปจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเปนลานกวาง ประมาณ 50 ไร ซึ่งหางจากวัดชลอไปทางตะวันออกประมาณ 700
เมตร ยังไมมีสภาพเปนวัดพระมหากษัตริยพระองคหนึ่งคือสมเด็จพระเจาจักรพรรดิ โปรดฯ ใหขุดคลอง
จากปากคลองบางสีทองผานวัดชลอไปสูวัดเขมาภิรตาราม (วัดสลัก) คลองดังกลาวปจจุบันคือคลอง
บางกรวย เนื่องจากเสนทางเดิมมีความคดเคี้ยวเปนระยะทางไกล
ปจจุบัน วัดชลอเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย เนื่องจากมีอุโบสถที่งดงามเปนรูปเรือสุพรรณหงสลําใหญ และยังมีอุโบสถ
เกาแกซึ่ง เปนโบราณสถานที่สําคัญ นอกจากนี้ผูที่เขามาเยี่ยมชมวัด ยังไดมีโอกาสกราบนมัสการพระ
ประธานอันศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถ และสักการะรูปเหมือนสามเกจิดังของเมืองไทย คือ หลวงปูทวด วัด
ชางให พอทานคลาย วาจาสิทธิ์ แหงวัดสวนขัน สมเด็จพุฒาจารย (โต) วัดระฆัง และสักการะสรีระของ

หลวงพอสุเทพ ณรงคฤทธิ์ อดีตเจาอาวาส
และไซนัส ไดอยางนาอัศจรรย
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วัดชลอ ผูเปนหมอยาแผนโบราณ พิชิตโรคภูมิแพ

การเดินทาง
- เดินทางจากสะพานพระราม 5 พอถึงแยกวัดบางออยชาง เลี้ยวซายเขา
ถนนบางกรวย-ไทรนอย ผานสะพานขามคลองบางกรวย วัดชลอจะตั้งอยูดานขวามือ
- เดินทางเขาทางสะพาน พระราม 7 ดานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย เลี้ยวเขาถนนบางกรวย-ไทรนอย ถึงสี่แยกแลวเลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร วัดชลอจะอยู
ทางซายมือ
- เดินทางจากถนนสิรนิ ธร เข าถนนบางกรวย -เทิดพระเกียรติ ขามทาง
รถไฟบางบําหรุ ตรงมาเรื่อยๆ ผานสี่แยก ตรงไปทางที่จะออกสะพานพระราม 5 วัดชลอจะอยูฝงซายมือ
ทางเรือ ลงเรือจากทาชาง สายทาชางบางกอกนอย -บางใหญ ตั้งแตเวลา 6.30-21.00 น.ออกทุกครึ่งชั่วโมง
ขึ้นที่ทาน้ําวัดชลอ เวลาที่ เหมาะสมสําหรับนักทองเที่ยว คือ 8.30-15.30 น. ระหวางที่เดินทางทานจะไดชม
ทิวทัศน บานเรือนริมน้ําที่สวยงามของคลองบางกอกนอย

2.1.11 ชุมชนในเขตเทศบาล
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ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีชุมชน จํานวน 47 ชุมชน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชุมชน
สุขใจ
ริมคลองบางกรวย
ทิพยเนตรสามัคคี
วัดโพธิ์เผือก
หมูบ า นรัตนวรรณ
หมูบานสินธรา
หมูบานครูเซนตคาเบรียล
นครอินทรพฒ
ั นา
วัดกลวย
สุนทรศิริ
รุง โรจน
โรงหลอพัฒนา
วัดลุมคงคาราม
วัดสวนใหญ
รวมใจพัฒนา
ศรีบัณฑิต2-ทวีสุข
วัดทาบางสีทอง
หมู 7 ตําบลวัดชลอ
สินพัฒนา
วัดสําโรง
สมปราถนา
รมโพธิ์วัดเชิง
สุชาวดี

จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด
67
226
67
219
50
261
98
466
114
296
114
509
109
362
125
525
104
595
59
234
66
284
90
350
143
534
238
965
152
436
66
231
140
717
160
619
148
448
169
728
118
433
116
532
148
508

(ตอ)

ช
104
105
107
228
134
244
164
249
201
110
123
187
233
467
220
90
331
278
189
343
188
261
234

ญ
122
114
154
238
162
265
198
276
394
124
161
163
301
498
216
141
386
341
259
385
245
271
274
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ลําดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชุมชน
วัดจันทร
ริมทางรถไฟ
วัดสนามนอก
โคงมะขาม
ลุมเจาพระยา
วัดโตนด
วัดเกด
หมูบานเทพประทาน
วัดโพธิ์บางโอ
สังขฉิมพัฒนา
ตลาดศรีบางกรวย
หมูบานภาณุรังสี
หมูบานสมชายพัฒนา
สมชายพัฒนาคอนโด
หมู 6 วัดพิกุลทอง
หมูบานธนากร 2
ริมสวน
หมูบานสวนศรีบัณฑิต
หมูบานเกษราวิลล
ตลาดศรีบางกรวย 1
หมูบานสมชายพัฒนา 2
หมูบานศรีบัณฑิต 3
หมูบานลุมพัฒนา
วัดชลอ หมู 3

จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด
140
677
91
501
211
1,095
277
969
97
457
86
330
78
413
339
1,018
178
720
314
918
84
344
571
1,727
231
1,016
773
951
497
1,078
1,092
1,867
56
248
70
171
210
505
262
339
613
2,200
172
643
97
385
268
531

ช
331
235
512
452
222
148
216
469
358
431
149
823
477
430
504
815
114
72
229
157
968
283
212
233

ญ
346
266
583
517
235
182
197
549
362
487
195
904
569
521
574
1,052
134
99
276
182
1,232
360
173
298
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2.1.12 ศาสนา
เทศบาลเมืองบางกรวยมีวัด
1. วัดสําโรง
4. วัดลุมคงคาราม
7. วัดสนามนอก
10. วัดกลวย
13. วัดโพธิ์บางโอ
16. วัดเกตุ

จํานวน 18 วัด ดังนี้
2. วัดโพธิ์เผือก
5. วัดเชิงกระบือ
8. วัดสนามใน
11. วัดสวนใหญ
14. วัดทาบางสีทอง
17. วัดโตนด

3. วัดจันทร
6. วัดพิกุลทอง
9. วัดชลอ
12. วัดกระโจมทอง
15 วัดสักใหญ
18. วัดสักนอย

2.1.13 วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ
ประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษาทางน้ํา ทางบก
เทศบาลเมืองบางกรวยมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่สําคัญที่ หนวยงานตาง ๆ
ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพอคาประชาชน ได รวมกันจัดขึ้นคือประเพณีหลอเทียนและแหเทียน
พรรษาทางน้ํา เพื่อนําเทียนไปถวายวัดตาง ๆ ในพื้นที่อําเภอบางกรวย โดยดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม
ซึ่งการดําเนินการจัดงานทางเทศบาลรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ จัดเรือออกรับน้ําเทียนทางน้ําจากประชาชน
ที่มีบานเรือนอยูริมคลองบางกรวย คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางกอกนอย จํานวน 2 วัน จากนั้นจัดสถานที่
รับน้ําเทียนทางบกจากประชาชนทั่วไปที่บริเวณวัดชลอ ตําบลวัดชลอ จํานวน 5 วัน และมีการสมโภชน
เทียนที่วัดชลอ หลังจากนั้นในวันรุงขึ้นแหเทียนทางน้ําจากทาน้ําวัดชลอ ตําบลวัดชลอ ไปยัง วัดโบสถบางคู
เวียง ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษาทางน้ํา
ของอําเภอบางกรวยไดรับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และประชาชน ทั่วไปเปนจํานวนมาก
2.1.14 การศึกษา
เทศบาลเมืองบางกรวยไมมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด มี แต ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน
7 แหง ซึ่งขอใชอาคารเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล การจัดตั้งชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนชื่อเดียวกันกับ
ชื่อโรงเรียนที่ขอใชสถานที่ ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสําโรง
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุมคงคาราม
6. ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสนามนอก
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสัก
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สําหรับในเขตเทศบาลนั้นมีโรงเรียนทั้งหมด 13 แหง ดังนี้
การศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบดวย
1. โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักการประถมศึกษา
3. โรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษาเอกชน

จํานวน 1 แหง
จํานวน 9 แหง
จํานวน 3 แหง

2.1.15 สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แหง
- โรงพยาบาลบางกรวย
จํานวน 30 เตียง
2. โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน 1 แหง
- โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 จํานวน 50 เตียง
3. ศูนยบริการสาธารณสุข
จํานวน 1 แหง
4. ศูนยสุขภาพชุมชน ( ศสม. )
จํานวน 1 แหง
5. สถานีอนามัย
จํานวน 2 แหง
(คือ สถานีอนามัยวัดจันทร และสถานีอนามัยวัดสวนใหญ )
6. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
จํานวน 1 แหง
7. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาล
จํานวน37 แหง
8. บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหงทุกสังกัดในเขต
พื้นที่
8.1 โรงพยาบาลบางกรวย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8.2 ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย
- นักวิชาการสุขาภิบาล
จํานวน 2 คน
- สัตวแพทย
จํานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 1 คน
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล
2.2.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

- สถิติเพลิงไหมในรอบป 2552 ( 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552 )
- เพลิงไหมบานเรือนประชาชน
- เพลิงไหมหญา/ขยะ
เพลิงไหมรถยนต
ผูเสียชีวิต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7
8
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
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-

-

-

- รถยนตดับเพลิง จํานวน 4 คัน (แยกตามขนาดบรรจุน้ํา)
1. ขนาดบรรจุน้ําได 4,000 ลิตร
จํานวน
- หมายเลขทะเบียน บจ 2647
- หมายเลขทะเบียน บจ 2648
2. ขนาดบรรจุน้ําได 12,000 ลิตร
จํานวน
- หมายเลขทะเบียน บต 7007
3. ขนาดบรรจุน้ําได 10,000 ลิตร
จํานวน
- หมายเลขทะเบียน บ 5303
4. รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค ขนาด 6,000 ลิตร
หมายเลขทะเบียน บธ 6891
5. รถยนตตรวจการณบรรทุกน้ํา ขนาด 1,000 ลิตร จํานวน
หมายเลขทะเบียน บธ 6892
6. รถยนตตรวจการ
จํานวน
- หมายเลขทะเบียน ป 0121
- หมายเลขทะเบียน ร 0887
- หมายเลขทะเบียน กน 5684
- หมายเลขทะเบียน กม 375
7. เรือดับเพลิง
จํานวน
เรือเร็วดับเพลิง
เรือทองแบน
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จํานวน
- เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 12 นิ้ว
จํานวน
เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 8 นิ้ว
จํานวน
- เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 6 นิ้ว
จํานวน
เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 4 นิ้ว
จํานวน
เครื่องสูบน้ําเบนซิล ขนาด 4 นิว้ (ทอพญานาค)
จํานวน
เครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 12 นิว้ (ทอพญานาค)
จํานวน
ชุดผจญเพลิงอาคารพรอมเครื่องชวยอากาศหายใจ
จํานวน
- อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
2.2.2 ขยะ
1. ปริมาณขยะ 47 ตัน/วัน

2 คัน

1 คัน
1 คัน
จํานวน 1 คัน
1 คัน
4 คัน

2 ลํา

4 เครือ่ ง
2 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
2 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
4 เครือ่ ง
10 เครือ่ ง
3 ชุด
561 คน
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2. ขยะที่เก็บขนได จํานวน 45 ตัน / วัน
3. ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช จํานวน 68 ไร ตั้งอยูที่ หมู 8 ถนนบางกรวย –
ไทรนอย ต.คลองขวาง อ. ไทรนอย อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
4. รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 18 คัน ( แยกตามขนาดความจุขยะ ) ดังนี้
4.1 รถยนตเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 4 ลบ.หลา
จํานวน 3 คัน
รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6220 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6251 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7804 นนทบุรี
4.2 รถยนตเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 8 ลบ.หลา
จํานวน 4 คัน
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4506 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82- 5903 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5904 นนทบุรี
รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-8856 นนทบุรี
4.3 รถยนตเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม
จํานวน 4 คัน
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6253 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6289 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1795 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82- 5568 นนทบุรี
4.4 รถยนตเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 12 ลบ.ม
จํานวน 5 คัน
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2574 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2575 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-9717 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0406 นนทบุรี
- รถยนตเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1474 นนทบุรี
4.5 รถยนตเก็บขยะมูลฝอย แบบคอนเทเนอร
จํานวน 2 คัน
- รถยนตคอนเทเนอร
หมายเลขทะเบียน 81-7405 นนทบุรี
- รถยนตคอนเทเนอร
หมายเลขทะเบียน 81-8945 นนทบุรี
4.6 รถดูดลอกทอระบายน้ํา 6 ลอ
จํานวน 1 คัน
หมายเลขทะเบียน 81-9384 นนทบุรี
4.7 เรือเก็บขยะไฟเบอรกลาส
จํานวน 1 ลํา
-

4.8 รถยนตบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน บท 6628 นนทบุรี

จํานวน 2 คัน
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-

หมายเลขทะเบียน 81-7803 นนทบุรี
4.9 รถยนตตกั หนา-ขุดหลัง หมายเลข ตค 607 บบทบุรี

จํานวน 1 คัน

2.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับอัตรากําลัง
ตารางแสดงอัตรากําลังพนักงานและลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบางกรวย
เลข
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวนพนักงานแยกตามระดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

รวม

ลูกจาง
ประจํา

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

3

2

4

2

2

3

1

17

9

39

กองคลัง

-

1

3

2

2

3

2

1

-

14

5

16

กองชาง

-

3

3

1

5

3

1

1

-

17

7

42

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม

-

-

-

1

4

2

1

1

-

9

9

90

กองการศึกษา

-

-

-

3

2

-

-

1

-

6

-

23

กองวิชาการและแผนงาน

-

-

-

1

4

2

-

1

-

8

1

5

กองสวัสดิการสังคม

-

1

2

4

1

1

-

1

-

10

1

2

หนวยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

11

14

22

13

6

9

1

81

32

217

สํานัก/กอง

รวม

พนักงาน
จาง
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2.2.4 สถานะการคลังของเทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับ
รายการ
ภาษี
คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากทุน
รัฐบาลจัดสรรให
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2550
14,198,368,.75
3,468,755.03
9,033,863.57
87,060.50
425,016.00
141,761,875.03
52,757,230.00
8,384,780.00
230,116,948.88

2551
13,468,090
3,559,950
7,845,700
674,004
1,398,480
114,036,844
51,713,423
9,022,945
201,719,439

2552
15,494,802
4,044,622
7,435,973
327,477
11,950
102,350,829
48,292,252
12,520,747
190,478,654

รายจาย
รายการ
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
งบกลาง
คาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจาย

ปงบประมาณ
2550
16,992,935.42
4,933,716.42
13,021,833.75
19,111,364.51
20,797,959.50
15,879,371.93
64,194.31
3,059,926.00
345,000.00
7,794,548.37
2,231,600.00
5,800,000.00
110,032,450.21

2551
19,846,347
5,075,271
16,197,548
20,448,835
16,968,630
17,590,683
2,101,054
2,896,838
7,276,500
10,882,312
977,973
150,000
120,411,995

2552
23,132,944
5,199,780
17,706,388
16,904,728
16,940,049
15,860,672
2,022,157
3,803,132
50,000
24,088,227
18,828,554
26,165,722
170,702,359
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2.3 สรุปผลพัฒนาเทศบาลในปที่ผานมา

- การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ 2553 แยกตามยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนา
โครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2553-2555 (เฉพาะในป 2553) แยกตามยุทธศาสตร

จํานวน โครงการ

จํานวนงบประมาณ

1. ดานการสงเสริมคุณภาพชืวิตอยูดีมีสุข

51

120,790,000

2. ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม

5

2,580,000

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน

7

1,100,000

4. ดานการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

37

9,515,000

5. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว

22

5,555,000

6. ดานการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารืตประเพณีและภูม
ปญญาทองถิ่น

9

1,940,000

128

141,480,000

ยุทธศาสตรการพัฒนา

รวม
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โครงการที่ดําเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข
1.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอก
โรงเรียน
1.2 การปองกันแกไขปญหายาเสพติด
1.3 สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผูดอยโอกาส
1.4 สงเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห
1.5 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
1.7 สงเสริม สนับสนุนเครือขายขององคกร
ภาคประชาชนในรูปแบบตางๆ
1.8 สงเสริม สนับสนุน การรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
1.9 สงเสริมสนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผอนหนอนใจ
1.10 สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว

รวม

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอย
ละโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

3

3.06

290,000

0.33

5
5

5.10
5.10

1,000,000
3,764,000

1.67
4.39

9

9.18

4,398,820

5.13

7

7.14

1,450,000

1.69

2

2.04

90,000

0.10

4

4.08

175,000

0.20

2

2.04

135,000

0.15

37

37.75

11,302,820

13.19

-
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จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอย
ละโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

3

3.06

2,360,000

2.75

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.02

20,000

0.02

รวม

4

4.08

2,380,000

2.77

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอย
ละโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

9

9.18

18,440,000

21.53

-

-

-

-

3
1

3.06
1.02

507,000
8,000

0.59
0.009

-

-

-

-

13

13.26

18,955,000

22.13

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.1 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
น้ําเสียและมลพิษตางๆ
2.2 สงเสริม สนับสนุนควบคุมสุสานและ
ฌาปนสถาน
2.3 สงเสริมสนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว
2.4 สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
2.5 สงเสริม สนับสนุนการลดมลภาวะโลกรอน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบกทางน้ํา
และทางระบายน้ํา
3.2 พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนที่ดนิ และ
ควบคุมอาคาร
3.3 พัฒนาระบบไฟฟาและประปา
3.4 พัฒนาระบบจราจร ขนสงมวลชน การ
วิศวกรรมและบุคลากร
3.5 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด ทาเทียบ
เรือ ทาขามและที่จอดรถ
รวม
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
4.1 สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.2 สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
4.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และการบริการ
4.5 สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.6 สงเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณะอื่นๆ
4.7 สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4.8 การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว
รวม

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอย
ละโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

-

-

-

-

1

1.02

40,000

0.04

3

3.06

1,960,000

2.28

18

18.36

5,704,900

6.66

-

-

-

-

2

2.04

42,450,000

49.56

24

24.48

50,154,900

58.55
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
5.1สงเสริม สนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพ
5.2 สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย และการลงทุน
5.3 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5.4 สงเสริมสนับสนุนภาคการเกษตรกรรม
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
5.5 สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยว
5.6 สงเสริม ควบคุมการเลี้ยงสัตว
5.7 สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นและการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
5.8 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาศิลปะ
โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
6.2 สงเสริมสนับสนุน ดานศาสนา
6.3 สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและหอ
จดหมายเหตุ
รวม
รวมทัง้ หมด

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอย
ละโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

3
2
1

3.06
2.04
1.02

440,000
20,000
80,000

0.51
0.02
0.09

5

5.10

445,000

0.51

4

4.08

355,000

0.39

15

15.30

1,340,000

1.56

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอย
ละโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

5

5.10

1,515,000

1.076

-

-

-

-

5
98

5.10
100

1,515,000
85,647,720

1.76
100
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- ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากตารางแผนพัฒนา จํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา สรุปไดดังนี้
1.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพอยูดีมีสุข จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 51
โครงการ งบประมาณ 120,790,000 บาท จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง 37 โครงการ
งบประมาณ 11,302,820 บาท
2.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 5 โครงการ งบประมาณ 2,580,000 บาท จํานวน
โครงการที่ดําเนินการจริง 4 โครงการ งบประมาณ 2,380,000 บาท
3.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 7 โครงการ
งบประมาณ 1,100,000 บาท จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง 13 โครงการ งบประมาณ
18,955,000 บาท
4.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 37 โครงการ งบประมาณ 9,515,000 บาท จํานวนโครงการที่
ดําเนินการจริง 24 โครงการ งบประมาณ 50,154,900 บาท
5.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการาลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเทีย่ ว จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 22 โครงการ งบประมาณ 5,555,000 จํานวน
โครงการที่ดําเนินการจริง 15 โครงการ งบประมาณ 1,340,000 บาท
6.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป ญญาทองถิน่
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป 5 โครงการ งบประมาณ 1,515,000 บาท จํานวน
โครงการที่ดําเนินการจริง 5 โครงการ งบประมาณ 1,515,000 บาท
รวมโครงการในแผนพัฒนาสามป พ .ศ. 2553 ทั้งหมด 128 โครงการ งบประมาณ 141,480,000
บาท สามารถดําเนินการได 98 โครงการ งบประมาณ 85,647,720 บาท
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บทที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาล
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวยนั้น ไดนาํ เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554 ) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรกลุมพัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนบน และยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจ
1.1.1 วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน(Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจที่มี
คุณภาพเสถียรสภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและอยูในประชาคมโลกไดอยางเสรี
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู
1.2.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ
1.2.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
1.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1.2.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
2. นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายตอสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551
รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพื้นฐาน
หนึง่ ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการ
เปนศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือความ
ขัดแยงทุกรูปแบบ พรอมทั้งดําเนินการทุกวิถีทางอยางจริงจังเพื่อปองกันมิใหมีการลวงละเมิดพระบรม
เดชานุภาพ
สอง สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานความถูกตอง ยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาคสวน
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สาม ฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจที่ประชาชนจะประสบ
สี่
พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมืองใหมีความมั่นคง มีการปฎิบัติ
ตามกฏหมายและบังคับใชกฏหมายอยางเสมอภาค เปนธรรมและเปนที่ยอมรับของสากล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

3. วิสัยทัศน / ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุมที่ 1
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (กลุมที่ 1)
(จังหวัดนนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)
คือ “ เปนผูนําในภูมิภาคดานอุตสาหกรรมสะอาด การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
และเกษตรปลอดภัย โดยมีบานเมืองนาอยู มีสภาพแวดลอมที่ปลอดมลภาวะ มีการพัฒนาการศึกษาและ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การปรับโครงสรางการผลิต และยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางอุตสาหกรรม
2. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การปรับคุณภาพและโครงสรางการทองเที่ยวใหสมดุลและสามารถแขงขันได
4. การพัฒนาและสังคมใหมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
5. การพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมใหเปนเกษตรที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
6. การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและการบริการระหวางภาค (Logistics)
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4. วิสัยทัศน / ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน : นนทบุรีที่นาอยูอาศัยชั้นดีของทุกระดับ พรอมสรรพธุ รกิจ ภาคบริการและภาคการ
ผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาใหเปนเมืองที่อยูอาศัยชั้นดี มีความปลอดภัย
กลยุทธที่ 1
: พัฒนาระบบการคมนาคมและผังเมือง
กลยุทธที่ 2
: สรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการจราจร
กลยุทธที่ 3
: พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
กลยุทธที่ 4
: สงเสริมสุขภาพและระบบการบริการสาธารณสุข
กลยุทธที่ 5
: สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในดานความรู
คุณธรรม จริยธรรม และศิลปะวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาภาคบริการของรัฐ และเอกชนใหมีคุ ณภาพและไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 6
: สงเสริมและสนับสนุนภาคบริการของรัฐและเอกชนใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
กลยุทธที่ 7
: สงเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการใหมีศักยภาพสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิตใหมีคุณภาพและไดมาตรฐนสามารถลดมลภาวะไดอยาง
ตอเนือ่ ง
กลยุทธที่ 8
: สงเสริมและสนับสนุนภาคการผลิต ภาคเกษตรบนพื้นฐานความรู
กลยุทธที่ 9
: ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอมภาคการผลิตใหเขาสูมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 10
: สงเสริมและบริหารจัดการการผลิต ภาคการเกษตรบนพื้นฐานความรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรม
กลยุทธที่ 11
: สงเสริมและพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 12
: สงเสริมภาคแรงงานใหมีผลิตภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงที่ดีขึ้น
กลยุทธที่ 13
: สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี
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5. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลเมืองบางกรวย
1.พัฒนาโครงขายถนน แกไขปญหาจราจร
ดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนน การกอสรางถนนสายใหม ทางเทา ขยายไหลทาง
ถนน ปายบอกทาง ไฟสัญญาณจราจร ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วทุกพื้นที่
2.การปองกันน้ําทวม
2.1 เรงสรางผนังแนวปองกันน้ําทวมตลอดคลองบางกรวย พรอมติดตั้งรั้วกันตกความ
กวางของผนังแนวปองกันน้ําทวมกวางประมาณ 2 เมตร เพื่อใหประชาชนไดใชเปนสถานที่เดินออก
กําลังกาย การจัดสวนหยอมริมคลองที่เปนพื้นที่สาธารณะและติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางบนผนังปองกั น
น้ําทวม ติดตั้งเสียงตามสาย
2.2 งานลอกทอระบายน้ํา งานขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
3.พัฒนาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เชน
3.1 จัดสวนหยอมและสวนสาธารณะริมคลองบางกรวยและคลองบางกอกนอย แกไข
ขยะลนเมือง สงเสริมการสรางจิตสํานึก และความตระหนักใหกับประ ชาชนในเขตเทศบาล ในการให
ความรวมมือและรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูสืบไป
3.2 ดําเนินการกําจัดขยะอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ ดําเนินการจัดระเบียบสราง
ความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาล โดยเพิ่มเจาหนาที่จัดเก็บและกวาดขยะอยางสม่ําเสมอ จั ดใหมีเรือเก็บ
ขยะในคลองทุกคลอง เปนตน
4.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทุกระดับ
การปองกันและหลีกเลี่ยงปญหายาเสพติด สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และสนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเปดเผย โดยนําหลักประชาพิจารณมาใชในการ
จัดทําโครงการตางๆที่จะมีผลกระทบตอประชาชนสวนรวม สนับสนุนใหชุมชนตางๆมีการพัฒนาอยาง
เปนระบบและยั่งยืน สามารถที่จะบริหารปกครองตนเองได สงเสริมและฟนฟูการอนุรักษวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เชน การจัดใหมีงานประเพณีตางๆ สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนตองมี
อิสระในความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สามารถตรวจสอบผูบริหารไดอยาง
แทจริง ไมครอบงําในการประชุมสภาเทศบาล ประชาชนสามารถเขาเปนผูสังเกตการณได โดยไมจํากัด
สิทธิของประชาชน ตลอดจนใหมีการเผยแพรการประชุมสภาเทศบาลโดยเสรี
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สวนการบริหารงานเทศบาลเมืองบางกรวย จะนําการบริหารงาน คือ
4.1 นําระบบธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อใหการทํางานของเทศบาล
เมืองบางกรวยมีความยุติธรรม โปรงใส สรางขวัญ และกําลังใจใหพนักงานเทศบาล
4.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีความรูและมีประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช นําวิทยาการสมัยใหมมาบริการประชาชน เพื่อรองรับการถายโอนกิจกรรม
บริการสาธารณะใหกับเทศบาล
4.3 เผยแพรขาวสารขอมูลของเทศบาลใหกับประชาชนในเขตเทศบาลทราบ เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็นรวมกับเทศบาล ในการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน
เพื่อการบริหารที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
5. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การรักษาผูปวยใหเทาเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ สนับสนุนสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สงเสริมการกีฬา การออกกําลังกาย จัดบริการปองกันและควบคุมโรค
อยางทั่วถึง และจั ดหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาและใหคําแนะนําดานสุขภาพแกเด็ก ผูสูงอายุ
และคนพิการ โดยจัดใหมีเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่ขาดผูแล คนพิการและผูปวยเอดสเดือนละ 500 บาท
6. สงเสริมการจัดตั้งการเรียนรูทางอินเตอรเน็ท
ใหกับชุมชน ควบคูกับการพัฒนาดานสารสนเทศ เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนไดเรียนรู
และใชงานทางอินเตอรเน็ทได
7.พัฒนารายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
โดยใหมีการคาขายทั้งทางบกและทางน้ําโดยมีตลาดน้ําหนาวัดชลอและคลองบางกรวย
พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว สงเสริมการประกอบอาชีพที่กอใหเกิดรายไดและการหมุนเวียนเม็ด
เงิน โดยการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาของเทศบาลเมืองบางกรวย พรอมทั้งจัดสรางทาเทียบเรือและทา
ขาม
8. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จัดตั้งจุดตรวจพรอมเจาหนาที่ตํารวจ สภ. บางกรวย มีจุดรับเรื่องราวรองทุกข
จัดอบรมความรูเบื้องตนใหกับประชาชน เชน
- จัดฝกอบรม อปพร.
- จัดฝกอบรมตํารวจบาน
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- จัดฝกอบรมการปองกันอัคคีภัย บรรเทาสาธารณภัย
- เทศบาลเมืองบางกรวยจะตองมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง ในการเตรียมการ
ใหความชวยเหลือประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติตางๆ
9.สงเสริมการศึกษาทุกระดับ
จัดหาที่ดินเพื่อสรางโรงเรียนของเทศบาล ปฏิรูปการเรียนรู ดําเนินการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช การศึกษาใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น นักเรียนที่เขารับ
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจะไดเรียนฟรี มีทุนการศึกษาและจัดเครื่องแบบนักเรียนใหกับ
นักเรียนที่ยากจน
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีตอผลการพัฒนา
-ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตามประเด็นการพัฒนา
ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนม
ในอนาคต
สภาพปญหาของชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชน

ดานเศรษฐกิจ

หมู 7 วัด
ชลอ

-ผลผลิตทางการเกษตร
คุณภาพดิน น้ําเริ่มเสีย
- อยากมีอาชีพเสริม
-การเกษตรขาดปจจัยใน
การจัดหาปุย ยาปราบ
ศัตรูพืช
- รายจายมากกวารายได

วัดสําโรง

- การวางงาน

วัดทาบางสี
ทอง

- เรื่องการทํามาหากิน ตก
งาน

ดานสังคม และวัฒ
ธรรม
- วัฒนธรรมวันขึ้น
ปใหม การตักบาตร
รวมกันที่วัด วัน
สงกรานต วัน
เขาพรรษา ออก
พรรษา วันลอย
กระทง มีปริมาณ
ลดลง

- ขาดการอบรม
จริยธรรม การเขาวัด

หมูบานสิน
ธรา

- รานเกมส
อินเตอรเนต เปด 24
ชั่วโมง (บานเลขที่
134/57)
-มีวัยรุนมั่วสุมสง
เสียงดังเวลากลางคืน

วัดโพธิ์เผือก - การวางงาน
- มีหนี้สินมาก

- ยาเสพติด
- การพนัน

ดานสิ่งแวดลอม
- ขาดถนนเขาออก
น้ําในคลองเริ่มเนา
เสีย
-ระบบนิเวศเสื่อม
โทรม

-กลิ่นทินเนอรกลิ่นสี
ควันรถยนต อูซอม
รถยนตสี่แยกวัด
สําโรง
- ประชาชนทิง้ ขยะลง
ในคูคลอง ถังขยะไม
เพียงพอ
- สัตวเลี้ยงออกมาถาย
มูลบนพื้นถนน และ
คุย ขยะมูลฝอย
-สงกลิ่นเหม็น
รบกวน
- ถนนสกปรก
- คูคลองลํากระโดงมี
ขยะมูลฝอยมาก น้าํ
เนาเสีย มีสภาพตื้น
เขินและมีวัชพืช
-ทิ้งขยะลงคลอง

ดานการเมืองการปกครอง
การบริหารชุมชนและการ
อยูรวมกันของคนใน
ชุมชน
- ขอมูล จปฐ. ประชาชน
ยังไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร
-มีการพนัน ยาเสพติด

- การเมืองแบงแยกกัน

- ความปลอดภัยในชุมชน
มีโจรผูรายเขาไปขโมย
สิ่งของภายในบานทั้ง
กลางวันและกลางคืน
-สายโทรศัพทยูบีซีและ
สายทรูไมเปนระเบียบ อยู
ในระดับต่ํา

- การแตกแยกของชาว
ชุมชน มีความคิดเห็นที่
แตกตางกันอยางรุนแรง
ในเรื่องการเมือง
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ชุมชน

รัตนวรรณ

ดานเศรษฐกิจ

- รายไดไมเพียงพอ
แมบา นสวนใหญ
วางงาน

ทิพยเนตรสามัคคี - สมาชิกชุมชน
บางสวนมีหนี้สิน
รายไดไมเพียงพอแก
การยังชีพ
สมปราถนา

สมชายพัฒนา 1

รุงโรจน

- รายไดไมเพียงพอ
จากปญหาคาครองชีพ
ที่สูงขึ้น

ดานสังคม และวัฒ
ธรรม

ดานสิ่งแวดลอม

- ขาดความสามัคคี
ไมมีความเขาใจกัน
แบงแยกพวกพอง
- มีหนี้นอกระบบ มี
ภาระการเลี้ยงดูบุตรที่
กําลังศึกษาหลายคน
-เลนการพนัน
-ใชจายฟุมเฟอย
- ภาวะโลกรอน
- คุณธรรมของคน
นอยลง ประเพณี
วัฒนธรรมเสื่อมถอย
ลง
-ครัวเรือนยังไมเขา
-ยุงชุมมาก
รวมกิจกรรมชุมชน -การจราจร เปน
ทางผานมีรถเขาออก
มาก ติดขัดเมื่อวันมี
ตลาดนัด
- การกําจัดสุนัขจรจัด
และของชาวบาน
- ทอระบายน้ําซอย
สาเก ตันไมไหลงลใน
ทอ
- สะพานเขาหมูบ า น
แคบมาก
-ไมมปี า ยบออก
ทางเขา-ออกหมูบ า น
-สังคมเสื่อมในดาน -คลองในชุมชนเนา
คุณธรรมและ
เสีย
จริยธรรม

ดานการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร
ชุมชนและการอยู
รวมกันของคนใน
ชุมชน
- ขาดความปลอดภัย
อุปกรณดับเพลิงไม
เพียงพอ

- การแตกแยกของ
ชาวชุมชนในเรือ่ ง
การเมืองการ
ปกครอง
การขโมยและจี้
กระชากสรอย

-ความขัดแยง
แตกแยกทาง
ความคิด
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ชุมชน

ดานเศรษฐกิจ

นครอินทรพัฒนา

-ประชาชนวางงานไมมี
รายไดเพิ่มขึ้น

โคงมะขาม

- คาขายนอยลง

หมูบานเทพ
ประทาน

สมชายพัฒนา 2

ลุมเจาพระยา

ศรีบัณฑิต2 - ทวี
สุข

- หลายครอบครัวยังมี
หนี้สิน ทําอยางไรให
รายไดเพิ่ม

รวมใจพัฒนา

- การคาขายกีดขวาง
จราจร

ดานสังคม และวัฒ
ธรรม

ดานสิ่งแวดลอม

-ชุมชนอยูใ กล กฟผ.
ไดรับผลกระทบจาก
มลภาวะจากฝุน
ละอองและเสียงดัง
-ยังมีที่ตางคนตางอยู -น้ําในลําคลองเนา
เหม็น
- ยาเสพติดและการ
มั่วสุมของวัยรุน

ดานการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร
ชุมชนและการอยู
รวมกันของคนใน
ชุมชน

- ความรวมมือใน
ชุมชนนอยลง ไมให
ความสําคัญ ในชุมชน
ตางคนตางอยู
- สถานทีอ่ อกกําลัง
กายไมเพียงพอ

- บอพักอุดตัน มีสิ่ง
ปฏิกูลหมักหมม
- การกําจัดยุง
-บริเวณลําราง ซอย 5
ยังไมมีการขุดลอก
- มีขยะ หญาในลํา
คลองและบอหลวง
พอดํา
-ผูสูงอายุมีความรูสึก -คลองไฟใหมตื้นเขิน - ไมปลอดภัยในชีวิต
เหงา ขาดคนเอาใจ -บอพักทอระบายน้ํา และทรัพยสิน
ใสยามเจ็บปวย
ไมเพียงพอ
-ขาดความรวมมือใน
กิจกรรม ทําใหการ
ดําเนินโครงการ
เปนไปไดไมดี
เทาที่ควร
- มียาเสพติด การ
- มีน้ําทวมขัง ยุงลาย - การจราจรติดขัด
พนัน
ขยะ
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การวิเคราะหสภาพปญหาในชุมชน
1. ดานเศรษฐกิจ
เกิดการวางงานในชุมชน คุณภาพดินเริ่มเสีย เกิดผลกระทบกับการเกษตรในบางชุมชน รายได
ในครัวเรือนไมเพียงพอ สมาชิกชุมชนบางสวนมีหนี้สิน
2. ดานสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนมียาเสพติด การพนัน มีรานเกมสอินเตอรเนตเปดเกินระยะเวลา มีวัยรุนมั่วสุม
วัฒนธรรมประเพณีไดรบั ความสนใจนอยลง
3. ดานสิง่ แวดลอม
ระบบนิเวศนเสื่อมโทรม คูคลองตื้นเขิน น้ําเนาเสีย คูคลองมีขยะ เกิดมลภาวะจากอูซอมรถ
ประชาชนทิ้งขยะลงคลอง ถังขยะไมเพียงพอ ยุงชุม ประชาชนที่อยูอาศัยใกล กฟผ. ไดรับผลกระทบจาก
มลภาวะฝุนละออง เสียง จากการกอสราง เกิดภาวะโลกรอน
4. ดานการเมืองการปกครอง การบริหารชุมชนและการอยูรวมกันของคนในชุมชน
มีความแตกแยกในชุมชนอยางรุนแรงในเรื่องการเมืองการปกครอง มีค วามแตกแยกทาง
ความคิด ไมมีความปลอดภัยในชีวิดและทรัพยสิน ประชาชนขาดความรวมมือกิจกรรมในชุมชน ตางคน
ตางอยู ขาดสถานที่ออกกําลังกาย
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- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น
การวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง

จุดออน

ดานโครงสราง
1. ลักษณะโครงสรางเปนแบบ ปรามิต ทําใหเกิด
1. กรอบโครงสรางการแบงสวนราชการมีความ
ความลาชาในการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมหนาที่การปฏิบัติงานของเทศบาล
ระบบงาน
1. ระบบการทํางานมีการแบงหนาที่การ
ทํางานที่ชัดเจน
2. มีแผนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน

1. ไมมีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. นโยบายของคณะผูบริหารชัดเจนแตขาดการ
ประสานกับบุคลากรของเทศบาล และขาดการ
ดําเนินการติดตามผลที่ชัดเจน

บุคลากร
1. มีจํานวนพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงาน 1. มีจํานวนบุคลากรไมสอดคลองกับรายรับ
จางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ รายจายและภารกิจ
2. บุคลากรบางตําแหนงไมไดทํางานตรงกับ
ของเทศบาล
ตําแหนง
2. บุคลากรมีความรูความสามารถ
3. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับ 3. บุคลากรบางคนไมไดเอาความรูความสามารถ
มาใชอยางเต็มที่
ปริญญาตรีและปริญญาโท
4. บุคลากรบางคนขาดแรงจูงใจในการทํางาน
เห็นประโยชนสวนตัวมากกวาอุทิศใหราชการ
5. ระบบอุปถัมป ระบบเกื้อหนุน ทําใหเกิด
บุคลากรที่ไรประสิทธิภาพในหนวยงาน
6. บุคลากรบางสวนขาดคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทํางานเพิกเฉยในหนาที่ เกิดความไม
โปรงใส
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งบประมาณ
1. เทศบาลมีรายไดที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานตาม 1. งบประมาณนําไปใชในดานบุคลากรมาก
อํานาจหนาที่
เกินไป
2. ในบางกิจกรรม งบประมาณนําไปใชอยางไม
คุมคา
3. การจัดเก็บรายไดยังไมทั่วถึง
วัสดุอุปกรณ
1. มีวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี 1. มีวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต
จํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
บุคลากรยังการเรียนรูในการใชงานใหไดเต็ม
2. มีจํานวนยานยนตเพียงพอที่ใชปฏิบัติงานดาน ประสิทธิภาพ
ตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ เชน รถยนตสวนกลาง
2. วัสดุอุปกรณบางอยางมีมากเกินจํานวน
รถดับเพลิง รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
ผูใชงาน
3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึง ทําให
3. ไมมีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใหดี ทําใหมี
สามารถเขาถึงขอมูลตางๆที่สําคัญในการ
อายุการใชงานสั้นลง และเกิดความบกพรอง
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
เสียหายไดงาย มีการใชอยางฟุมเฟอย
4. วัสดุอุปกรณจัดหาไดมาในราคาที่สูงไม
สอดคลองกับราคาในทองตลาด
กฎหมาย
1. มีการออกเทศบัญญัติตางๆ เพื่อกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หรือการทํา
กิจการตาง ๆ เปนของตนเอง

1. การบังคับใชเทศบัญญัติยังไมมีประสิทธิภาพ
ไมมีการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเปนไป
ตามภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ปจจัยภายนอก
โอกาส

อุปสรรค

ดานเศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิจของประเทศกําลังเติบโต รัฐบาล
1. มีความไมมั่นคงทางการเมือง ทําให
สามารถจัดเก็บภาษีตางๆไดมากขึ้น
กําหนดทิศทางเศรษฐกิจไมได
2. ในเขตเทศบาลมีการสรางหมูบานจัดสรรเพิ่ม
2. ประชากรแฝงที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีผล

37

มากขึ้น ทําใหจัดเก็บรายไดเกี่ยวกับที่ดินไดเพิ่ม
มากขึ้น

ตออัตราการวางงานของประชากรใน
พื้นที่

ดานสังคม
1. ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ยังคงเปนปญหา
1. ประชาชนไดใหความสนใจในการมี
ใหญอยูในปจจุบัน
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2. เขตพื้นที่ของเทศบาลฯติดกับกรุงเทพฯ ทําให
สังคมของชุมชน เหมือนชุมชนเมือง ขาดความ
เข็มแข็ง และการพึ่งพาอาศัยกันเองในชุมชน
3. ประชากรแฝงที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหปญหายาเสพ
ติด และความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นที่มีมากขึ้น

ดานการเมือง
1. จากพ.ร.บ การกระจายอํานาจ ทําให รัฐบาล
1. การเมืองของประเทศขาดเสถียรภาพ ทํา
ตองใหความสําคัญกับองคปกครองสวนทองถิ่น
ใหรัฐบาลไมสามารถทํางานไดตาม
เพิ่มมากขึ้น
นโยบาย
2. สื่อมวลชนมีผลตอแนวคิดของการเมืองของคน 2. ปญหาความแตกแยกทางความคิดทางการ
ในทองถิ่น
เมืองในปจจุบัน สงผลตอ ความสามัคคีในชุมชน
เกิดการแบงพรรคแบงพวก
ดานเทคโนโลยี
1. ปจจุบันเทคโนโลยี กาวหนาไปอยางรวดเร็ ว ทํา
1. ในปจจุบันมีการผลิตอุปกรณ หรือซอฟแวร
ใหเกิดการเสพติดเทคโนโลยี
ใหมๆที่ชวยในการปฏิบัติงานใหประสิทธิภาพ
2. การพึ่งพาเทคโนโลยี และใชประโยชนจาก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีมากเกินไป เมื่อเกิดการขัดของทําให
2. ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําให
บุคลากรสามารถหาขอมูลไดหลากหลาย มีแหลง เกิดความลาชาและผิดพลาดได
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหโอกาสใน
ขอมูลจํานวนมากและการรับสงขอมูลทําได
การนําไปใชในทางที่ผิดมีมากขึ้น
รวดเร็ว
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหเกิดความ
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โปรงใส การตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน
ไดงายขึ้น
ดานสภาพการแขงขัน
1. บุคลากร เจาหนาที่ ขาดความกระตือรือ รน ขาด
1. รัฐบาลมีนโยบาย ขอกฏหมายใหเทศบาล
การเรียนรูไมสามารถปรับตัวใหทันกับการ
ดําเนินการในดานตาง ๆ ใหเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงกับขอกฏหมายหรือนโยบายใหมๆ
เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน
ดานผูสนับสนุน
1. รัฐบาลไดใหความสนับสนุนงบประมาณตางๆ 1. รัฐบาลมีแนวโนมที่จะไมเพิ่มงบประมาณ
สนับสนุน ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ใหแกเทศบาล ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
ของเทศบาลฯ ซึ่งตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น
อุดหนุนเฉพาะกิจ

ดานปจจัยแรงงาน
1. ตลาดแรงงานมีผูจบการศึกษาในระดับปริญญา 1. ระบบอุปถัมป ทําใหหนวยงานขาดบุคลากรที่มี
ตรีและปริญญาโทมากขึ้น จึงทําใหมีโอกาสที่จะ ความรูความสามารถ และขาดคุณธรรมจริยธรรม
ในการทํางาน
ไดผูมีความรูความสามารถเขามาทํางานให
เทศบาล
ดานสถานการณนานาชาติ
1. การนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนองค
1. มีความรวมมือขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในหลายๆประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นองค ความรู ยังขาดการนํามาปรับเปลี่ยนเพื่อมาใชใน
การบริหารงานที่ชัดเจนมากนัก
ความรู การจัดการ และการบริหารตางๆ
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บทที่ 4 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล
“บางกรวยเมืองนาอยู มุงสูการพัฒนาที่ยังยืน ”
4.2 พันธกิจเทศบาล
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งและมีรายไดสามารถพึ่งตนเองได
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและบริการสาธารณสุข อนุรักษและฟนฟูศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดน โยบายการ
พัฒนาเทศบาล การวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน รับผิดชอบตอชนรุน
หลัง
4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําไดมาตรฐานทั่วถึง
2. ประชาชนไดรับการศึกษา มีอาชีพและรายไดที่เพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3. ประชาชนมีสวนรวมในดานการเมืองการบริหารกิจการเทศบาล
4. กําจัดขยะและปฎิกูล รักษาคูคลองใหสะอาด กําจัดน้ําเนาเสีย
5. อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เปาหมาย
ป 54-58
ป 54
ป 55
ป 56
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้าํ ได - รอยละ95 ของถนนในเขต
รอยละ 95 55% ของ 65% ของ 75% ของ
มาตรฐานทั่วถึง
เทศบาลที่ไดมาตรฐาน
ของถนน ถนนใน ถนนใน ถนนใน
เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล
2. ประชาชนไดรับการศึกษา มีอาชีพ
- รอยละ 80 ของชุมชนที่ได จํานวนชุมชน 50 ชุมชน 30 ชุมชน 35 ชุมชน 40 ชุมชน
และรายไดที่เพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรง มี ฝกอาชีพ ศึกษาเพิ่มเติม
47 ชุมชน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
80% ของ 30% ของ 50% ของ 60% ของ
3. ประชาชนมีสวนรวมในดานการเมือง -รอยละ 80 ของครัวเรือนที่มี - จํานวน
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
การบริหารกิจการเทศบาล
สวนรวมในกิจการเทศบาล 16,593
ครัวเรือน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

ตัวชี้วัด

4. กําจัดขยะและปฎิกูล รักษาคูคลองให - รอยละ 95 ของชุมชนที่
สะอาด กําจัดน้ําเนาเสีย
ปลอดขยะ
- รอยละ 95 ของคลองที่น้ํา
สะอาดผานเกณฑมาตรฐาน
5. อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
- รอยละ 95 ของชุมชนที่ได
และภูมิปญญาทองถิ่น
ทํากิจกรรมอนุรักษ
สิง่ แวดลอม

ขอมูลพื้นฐาน

ป 57
85% ของ
ถนนใน
เทศบาล
45 ชุมชน

ป 58
95%ของ
ถนนใน
เทศบาล
50 ชุมชน

70% ของ 80% ของ
ครัวเรือน ครัวเรือน

-จํานวนชุมชน 50 ชุมชน 25 ชุมชน 30 ชุมชน 35 ชุมชน 40 ชุมชน 50 ชุมชน
47 ชุมชน
-จํานวน 44 44 คลอง 25 คลอง 30 คลอง 35 คลอง 40 คลอง 44 คลอง
คลอง
จํานวนชุมชน 50 ชุมชน 25 ชุมชน 30 ชุมชน 35 ชุมชน 40 ชุมชน 50 ชุมชน
47 ชุมชน
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บทที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตอยูดี
มีสุข

1.1 สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
1.2 การปองกัน แกไข เฝาระวังยาเสพติด
1.3 สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอ ยโอกาส
1.4 สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห
1.5 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและ
การรักษาพยาบาล
1.7 สงเสริมสนับสนุนเครือขายขององคกรภาคประชาชนใน
รูปแบบตาง ๆ
1.8 สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
1.9 สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่ผักผอน
หยอนใจ
10. สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของครอบครัว

กองการศึกษา
กองการศึกษา กองสวัสดิการ
กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กอง
สวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัดฯ กองสวัสดิการฯ
สํานักปลัดฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา กองสวัสดิการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารและการอนุรักษ 2.1 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ําเสียและมลพิษ
ตาง ๆ
ทรัพยากรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 สงเสริม สนับสนุนควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3 สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว
2.4 สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.5 สงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

3.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3.2 พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนที่ดินและการควบคุมอาคาร
3.3 พัฒนาระบบไฟฟาและประปา
3.4 พัฒนาระบบจราจร ขนสงมวลชน กรมวิศวกรรมจราจร และ
บุคลากร
3.5 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอด
รถ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง สํานักปลัดฯ
กองชาง
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน /
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

4.1 สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
4.2 สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
4.5 สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.6 สงเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณะอื่น ๆ
4.7 สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
4.8 การควบคุมการเลี้ยงสัตวและการปลอยสัตว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานวางแผน การสงเสริมการ 5.1 สงเสริม สนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพ
5.2 สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย และการลงทุน
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
5.3 สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5.4 สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดมาตรฐาน
5.5 สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยว
5.6 สงเสริม สนับสนุนควบคุมการเลี้ยงสัตว
5.7 สงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น
5.8 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสว นทองถิ่น

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ กองวิชาการฯ
ทุกกอง
สํานักปลัดฯ กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ กองวิชาการฯ
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

6.1 สงเสริมสนับสนุน บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม
กองการศึกษา
จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
กองการศึกษา
6.2 สงเสริมสนับสนุนดานศาสนา
กองการศึกษา
6.3 สงเสริม ใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
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บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนขั้นตอนในการแสวงหาคําตอบวา
โครงการที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม อยูใ นระดับใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการวัด
ระดับความสําเร็จ / ความลมเหลวของการนํา โครงการตาง ๆ ของแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองบาง
กรวย ประจําป 2554 ไปปฏิบัติ
ดังนั้น เทศบาลเมืองบางกรวยจึงไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวยประจําป 2554 ไว 3 แนวทาง คือ
1.การกําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
2.การกําหนดแนวทาง / วิธีการในการติดตามและประเมินผล
3.การกําหนดระยะเวลา / ชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
การกําหนดองคกร

การกําหนดแนวทาง/วิธกี าร

การกําหนดชวงเวลา

1. การกําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองบางกรวยไดกําหน ดและมอบหมายให คณะติดตามและประเมินผลแ ผนพัฒนา มี
หนาที่ในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป 2554
ทั้งในสวนที่กําลังดําเนินการอยูในระหวางดําเนินการ และดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพื่อรายงาน
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานใหผูบริหารรวมถึงคณ ะกรรมกา รพัฒนาเทศบาล เพื่อ
ทราบและหาแนวทางในการดําเนินการแกไข ตอไป

องคกร
เทศบาล (งานบริการและเผยแพรวิชาการ)

-

คณะกรรมการ / คณะทํางาน
(คําสั่งแตงตั้ง)
มาจากคณะบุคคลดังตอไปนี้
ผูแทนหัวหนาสวนราชการ
เทศบาลเมืองบางกรวย
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูแทนประชาชน/ชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิ ฯ
ผูแทนหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ
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2. การกําหนดแนวทาง / วิธีการในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองบางกรวยไดกําหนดแนวทาง / วิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยการ
กําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพือ่ ตรวจส อบวาการดําเนินกิจกรรมในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
และผลของการ
ดําเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม ซึ่งเทศบาลจะมี
การแบงแยกการดําเนินงานในการติดตามและประเมินผลไวอยางชัดเจน โดยที่
การติดตามผล เปนขัน้ ตอนในการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรม ตามยุทธศาสตร วา
ไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวใน ยุทธศาสตร หรือไม การใชทรัพยากรตาง ๆ
เปนไปอยางเหมาะสมเพียงใด อยูภายใตระยะเวลา และคาใชจายที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล เปนขัน้ ตอนในการแสวงหาคําตอบ และตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนํา
ยุทธศาสตร ไปปฏิบัติและดําเนิน การตามยุทธศาสตร เสร็จแลว เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไววาเกิดประสิทธิผลหรือไม อยูในระดับใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการวัดร ะดับความสําเร็จ
และความลมเหลวของการนํา ยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําป
2554 ไปปฏิบัติ

การนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผล

การติดตามผล

การ ประเมินผล

“บางกรวยเมืองอยู มุง สูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน ”

เอกสารเผยแพร

งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
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