
แผนชุมชน 
ชุมชน....... หมู่บ้านสินธรา........ 
เทศบาล......เมืองบางกรวย....... 

 
ประจําปี...................2556.................. 



ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนชุมชน 
ระดับชุมชน 

 
ชุมชน..........หมู่บ้านสินธรา.............เทศบาลเมืองบางกรวย  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
ช่ือประธานชุมชน......... นายอมร  ใจธรรม......... ที่อยู่ติดต่อ....134/35 หมู่ 1 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย..... 
ระยะเวลาดํารงตําแหน่งต้ังแต่........30 พฤษภาคม 2550.......ถึง.........29  พฤษภาคม  2554 (รักษาการใน
ตําแหน่ง) .......... 
แกนนําจัดทําแผนชุมชน 
1. ..........นายอมร  ใจธรรม............................ที่อยู่...134/35 หมู่ 1 ต.วัดชลอ...เบอร์โทร.....087-1242139...... 
2. ..........นายสุรัตน์  สุรชาติชูพงษ์.................ที่อยู่....134/34  หมู ่1 ต.วัดชลอ ...เบอร์โทร....087-3362300... 
3. ..........ว่าที่ร้อยตรีภัทรวุฒิ พิมลวิชยากิจ....ที่อยู่....134/46 หมู่ 1 ต.วัดชลอ....เบอร์โทร......089-9872715.... 
4. ..........นายประดิษฐ์  พงษ์บางทราย..........ที่อยู่....134/141 หมู ่1 ต.วัดชลอ.....เบอร์โทร...086-0037724.... 
5. ...................................................................ที่อยู่.............................................................เบอร์โทร................... 
6. ...................................................................ที่อยู่.............................................................เบอร์โทร................... 
7. ...................................................................ที่อยู่.............................................................เบอร์โทร................... 
8. ...................................................................ที่อยู่.............................................................เบอร์โทร................... 
9. ...................................................................ที่อยู่.............................................................เบอร์โทร................... 
10....................................................................ที่อยู่.............................................................เบอร์โทร.................. 
ข้อมูลทั่วไป 
1. พ้ืนที่...............ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร...509...คน....114...ครัวเรือน............... 
2. จํานวนประชากร  ชาย....244...คน  หญงิ.....265...คน  ผู้สูงอายุ........110.......คน เด็กเล็ก........8........คน 
3. อายุชุมชน..........12.......ปี (19 สิงหาคม 2544) 
4. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาชุมชน.........เมื่อปี พ.ศ. 2524 บรษิัทสินธรา จํากัด ได้เข้ามาซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวน
ผลไมแ้ละจัดสรรท่ีดินและก่อสร้างบ้านขาย “ช่ือว่าหมู่บ้านสินธรา” ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนบางกรวย – 
ไทรน้อย บริเวณซอย 24 เป็นตึกแถว 21 ห้อง เป็นบ้านพักอาศัย 1 ช้ัน และ 2 ช้ัน 119 หลังคาเรอืน โดยอยู่
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.บางสีทอง 15 หลังคาเรือนและงบประชาชนในพ้ืนที่ด้ังเดิมซึ่งอยู่ในสวนผลไม้
อีก 17 หลังคาเรือน บริษัทได้ยกพ้ืนที่ถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แล้ว ต่อมาเมือ่วันที่ 
19 สิงหาคม 2544 ได้รับจดทะเบียนเป็นชุมชนหมู่บ้านสนิธรา รหัส 1296-0006 ทั้งน้ีไม่รวมพ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบของ อบต........ 



5. แผนท่ีชุมชนโดยสังเขป 

 



ศักยภาพชุมชน 
1. การประกอบอาชีพ 
 เกษตรกรรม  ทําไร่........................................-........................................ครัวเรือน 

   ทํานา.......................................-........................................ครัวเรือน 
   ทําสวน....................................3........................................ครัวเรือน 
   เลี้ยงสัตว์...................................-......................................ครัวเรือน 

ประมง.............................................................................-..........................................ครัวเรือน 
ค้าขาย........................................................................................................................ครัวเรือน 
บริการ........................................................................................................................ครัวเรือน 
รับจ้าง.......................................................................ไม่มีข้อมูล.................................ครัวเรือน 
ทํางานรับราชการ......................................................ไม่มีข้อมูล.................................ครัวเรือน 
ทํางานประจําเอกชนบริษัท/โรงงาน..........................ไม่มีข้อมูล.................................ครัวเรือน 
ว่างงาน......................................................................ไม่มีข้อมูล.................................ครัวเรือน 
ไปประกอบอาชีพอ่ืน..........................................................-.......................................ครัวเรือน 
อ่ืน ๆ(ระบุ)........................................................................-........................................ครัวเรือน 

 
2. ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ด้านต่าง ๆ ในชุมชน 
 ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพืน้บ้าน  ได้แก่ 
 1. .....................ไม่มีข้อมูล....................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. ......................ไม่มีข้อมูล.....................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. .......................ไม่มีข้อมูล....................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณที้องถ่ิน  ได้แก่ 
 1. .........................ไม่มีข้อมูล.................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. ........................ไม่มีข้อมูล..................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ........................ไม่มีข้อมูล.................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เชน่ ชา่งไม้ ช่างปัน้ ช่างแกะ หัตถกรรม / จักรสาน ทอผา้ ได้แก่ 
 1. ............................ไม่มีข้อมูล............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. .............................ไม่มีข้อมูล.............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ...................ไม่มีข้อมูล.................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 

√ 



 ด้านผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใชเ้ทคโนโลยี ได้แก่ 
 1. ........................ไม่มีข้อมูล.................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. .......................ไม่มีข้อมูล..................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ........................ไม่มีข้อมูล..................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 ด้านผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร / การจัดทําอาหาร ได้แก่ 

1. ...........................ไม่มีข้อมูล..............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. .............................ไม่มีข้อมูล.............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ..............................ไม่มีข้อมูล..........................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรมทางศาสนา / ขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้แก่ 
 1. ..........................ไม่มีข้อมูล...............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. ............................ไม่มีข้อมูล..............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ............................ไม่มีข้อมูล.............................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 ด้านผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม / คน (ผู้นํากลุ่ม)  ได้แก่ 
 1. ..................................-........................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. ..................................-........................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ..................................-........................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ 
 1. ..................................-........................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 2. .............................-.............................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 3. ..............................-............................................ที่อยู่....................................................................... 
รายละเอียด........................................................................................................................................................ 
 
 
 



3. กลุ่มในชุมชน 
กลุ่มออมทรัพย์ / สวัสดิการ / กองทุน จํานวน......-.......กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
กลุ่มอาชีพ จํานวน.............................-............................กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
ธุรกิจชุมชน /โรงสี/ ร้านค้า จาํนวน.............-.................กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
เครือข่าย จํานวน................................-...........................กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
กลุ่มอาสาสมัคร จํานวน......................1.........................กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
กลุ่มเยาวชน จํานวน..........................-............................กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม จํานวน.......-........กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
กลุ่มอ่ืน ๆ จํานวน..............................-...........................กลุ่ม ได้แก่……………………………………………………………. 
 
4. องค์กรในชมุชน  ได้แก่ 
 โรงเรียน.................-...................แห่ง  ได้แก่ 

1. ................ไม่มี............................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
วัด / มัสยิด / โบสถ์แม่พระ....................-...................แห่ง  ได้แก่ 
1. ……………ไม่ม…ี……….……………………………………..……………………………………………………………… 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
ตลาด...........-...............แห่ง  ได้แก่ 
1. ................ไม่มี............................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
ศูนย์เด็กเล็ก............-................แห่ง  ได้แก่ 
1. ............ไม่มี.................................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
โรงพยาบาล / สถานพยาบาล............1...........แห่ง ได้แก่ 
1. ...........ศูนย์สาธารณสุขบางกรวย................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
หน่วยงานบริการของราชการ..........1..............แห่ง ได้แก่ 
1. ..........ที่ทําการไปรษณีย์ไทยบางกรวย......................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
สถานีวิทยุ / หอกระจายข่าว........-.........แห่ง  ได้แก่ 
1. .......................ไม่มี....................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 



3. ..................................................................................................................................................... 
สนามกีฬา.........-..............แห่ง  ได้แก่ 
1. .................ไม่มี............................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
ศาลากลางหมู่บ้าน / ห้องสมุด / ศูนย์เรียนรู้............-.............แห่ง  ได้แก่ 
1. ................ไม่มี.............................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
 
แหล่งท่องเที่ยว......-..............แห่ง  ได้แก่ 
1. ................ไม่มี.............................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
โรงงานอุตสาหกรรม.........-..........แห่ง  ได้แก่ 
1. .................ไม่มี.............................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
สมาคม มูลนิธิ............-...............แห่ง  ได้แก่ 
1. .................ไม่มี.............................................................................................................................. 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
ร้านค้า / ร้านอาหาร....................แห่ง  ได้แก่ 
1. ........ขายของชํา 4  แห่ง 
2. ........ขายยา  1  แห่ง... 
3. ........ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา  1  แห่ง.... 
4. ........ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1  แห่ง 
5. ........ขายอาหาร 3  แห่ง 
6. ........ขายสุขภัณฑ์ 1  แห่ง 
โทรศัพท์สาธารณะ.........-.........แห่ง ได้แก่ 
1. ...........ไม่มี................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



5. ทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน ความสาํคญัต่อชีวิตชุมชน 
ดิน                   -  
แหล่งนํ้า   คู  คลอง – ลํากระโดง เป็นที่ระบายนํ้าของชุมชน 
ป่าชุมชน            -  
นํ้ามัน                -  
สัตว์ป่า               -  
พืชพรรณ / สมุนไพร          -  
 
พ้ืนที่ดินสาธารณะว่างเปล่า..............-.................แห่ง  ได้แก่ 
1. ................ไม่มี......................................................การใช้ประโยชน์.................................................... 
2. .............................................................................การใช้ประโยชน์.................................................... 
3. .............................................................................การใช้ประโยชน์.................................................... 
เศรษฐกิจชุมชน 
 1. รายได้ 
 จากการเกษตร   ทําไร่................................-.............................บาท/ปี 
   ทํานา...............................-..............................บาท/ปี 
   ทําสวน.............................-..............................บาท/ปี 
   เลี้ยงสัตว์..........................-..............................บาท/ปี 
   ประมง..............................-..............................บาท/ปี 

ค้าขาย..........................ไม่มีข้อมูล....................บาท/ปี 
บริการ..........................ไม่มีข้อมูล...................บาท/ปี 
รับจ้าง...........................ไม่มีข้อมูล...................บาท/ปี 
งานประจํา....................ไม่มีข้อมูล...................บาท/ปี 
ลูกหลานส่งให้...............ไม่มีข้อมูล..................บาท/ปี 
กําไรจากกลุ่มองค์กร.........-..............................บาท/ปี 
อ่ืนๆ..................................-..............................บาท/ปี 

  2. หนี้สนิ 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร...............ไม่มีข้อมูล......................บาท/ปี 
  ธนาคารพาณิชย์..............................................................ไม่มีข้อมูล........................บาท/ปี 
  สหกรณ์............................................................................ไม่มีข้อมูล........................บาท/ปี 

กลุ่มองค์กร.......................................................................ไม่มีข้อมูล.......................บาท/ปี 
หน้ีนอกระบบ / นายทุน...................................................ไม่มีข้อมูล.......................บาท/ปี 
บริษัทธุรกิจด้านการเงิน....................................................ไม่มีข้อมูล.......................บาท/ปี 
อ่ืนๆ...................................................................................ไม่มีข้อมูล.......................บาท/ปี 
3. รายจ่าย 
หมวดการผลิต................................................................ไม่มีข้อมูล...........................บาท/ปี 
หมวดอาหาร/ยารักษาโรค..............................................ไม่มีข้อมูล...........................บาท/ปี 
หมวดของใช้สิ้นเปลือง....................................................ไม่มีข้อมูล..........................บาท/ปี 



หมวดการศึกษา...............................................................ไม่มีข้อมูล.........................บาท/ปี 
หมวดงานสังคม...............................................................ไม่มีข้อมูล..........................บาท/ปี 
หมวดบันเทิง..................................................................ไม่มีข้อมูล............................บาท/ปี 

 
สังคม 
 1. องค์กรที่ใหก้ารสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  ได้แก่ 
 ช่ือ...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย..เรื่อง...สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยการ
ออกกําลังกาย.. 
 ช่ือ...โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)..เรื่อง  การป้องกันอุทกภัยและ
สร้างความปลอดภัยในชุมชน.. 
 ช่ือ..................................................................................เรื่อง.............................................. 
 2. จุดแข็งของชุมชน  ได้แก่ 
..........คนในชุมชนส่วยใหญม่ีอาชีพมั่นคง มีรายได้แน่นอน (รับราชการ – ทํางานบริษัท) คนในชุมชนมี
ความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันและมีความสามัคค ีกรรมการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง........... 
 3. จุดอ่อนของชุมชน  ได้แก่ 
............คนในชุมชนต้องทํางานทํากิจกรรมกลุ่มบางคร้ังขาดความร่วมมือ คนในชุมชนบางคนยังขาด
จิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม........... 

4. ปัญหาชุมชน ได้แก่ 
4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข กลุ่มเป้าหมาย 

- - - - 
4.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข กลุ่มเป้าหมาย 

ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1. มีโจรขโมย ฉก
ชิงว่ิงราวทรัพย์ 
ขโมยสิ่งของและ
ทําภัยร่างกาย 

2. เด็ก – เยาวชน/
วัยรุ่นเข้าไปมั่ว
สุมในร้านเกมส์ 

1. ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ใน
ชุมชน 
 

2. ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ใน
ร้านเกมส์ / จดั
เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจ
พ้ืนที่ร้านที่ไม่ได้
ติดกล้อง 

สมาชิกชุมชน 
 
 
 
เด็ก-เยาวชน 

 
 
 



4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข กลุ่มเป้าหมาย 

1. การคมนาคมไม่
สะดวก 

 
 
 
 
 

2. การจราจรใน
ชุมชนไม่สะดวก 

ถนนบางกรวย – ไทร
น้อย ต้ังแต่เขตติดต่อ 
อบต.บางสีทอง ถึง
สะพานคลองบางกรวย มี
ระดับตํ่ามากเม่ือเกิด
ภาวะนํ้าท่วม การ
คมนาคมไมส่ะดวก 

1. บนถนนสาย
หลักทางเข้า – 
ออกชุมชนมี 2 
ซอย มีป้ายช่ือ
บอกซอยเพียง 1 
ซอย คือ ถนน
บางกรวย – ไทร
น้อย ซอย 24 

ปรับปรุง ยกระดับถนน
ให้สูงขึ้น พร้อมทําทาง
เดินเท้า 
 
 
 
 

1. ทําป้ายช่ือซอย 
ติดต้ังเพ่ิมอีก 1 
ป้ายช่ือ คือ 
ถนนบางกรวย – 
ไทรน้อย ซอย 
24/1 
 

 

ประชาชนที่สัญจรไป – 
มา 
 
 
 
 
 
ประชาชนที่สัญจรไป – 
มา 

 
 
 
 

2. ไข้เลือดออก
ระบาด 

 
 
 
 
 
 

3. สัตว์เลี้ยงจรจัด 
 
 
 
 
 
 
 

2. ถนนภายใน
ชุมชนมี 9 ซอย 
ติดต้ังป้ายช่ือ
แล้ว 8 ซอย 

มีคนในชุมชนเป็น
ไข้เลือดออกปีละหลาย
ราย 
 
 
 
 
 
มีแมว – สุนัขจรจัด
จํานวนมาก ได้มีผู้ใจบุญ
นําอาหารมาให้กินบน
ถนน ทําให้ถนนสกปรก 
และอาจเป็นแหล่งเกิด
เช้ือโรคได้ 
 
 

3. ทําป้ายช่ือซอย
ติดต้ังเพ่ิมอีก 1 
ซอย คือ สินธรา 
ซอย 9 

1. ฉีดยาพ่นหมอก
ควันกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย 

2. แจกแผ่นพับ/
ทรายอะเบทให้
กําจัดแหล่งนํ้า
ขังเพ่ือไม่ให้เกิด
ลูกนํ้ายุงลาย 

1. เชิญชวนร้องขอ
ไม่ให้ทําอาหาร
มาเลี้ยง 

2. ทําหมันสัตว์
เลี้ยงจรจัด 

3. ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 

ประชาชน / สมาชิกใน
ชุมชน 
 
 
สมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

  



ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข กลุ่มเป้าหมาย 
4. คู คลอง / ลํากระโดง
ต้ืนเขิน ระบายนํ้าได้ไม่
สะดวก 

มีก่ิงไม้ – ใบไม/้เศษขยะ/
สิ่งของเหลือใช้/ต้นหญ้า/
ตะกอนดิน ทําให้เกิด
ขวางทางไหลของน้ํา 

ขุดลอกคู/คลอง/ลํา
กระโดงและเก็บสิ่งกีด
ขวางออก 

สมาชิกในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืน 

 
4.4 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารชุมชนและการอยู่ร่วมกับคนในชุมชน 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข กลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ม ี - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



แผนชุมชน.....หมู่บ้านสนิธรา......ปี 2556........ 
 

เทศบาล      เมืองบางกรวย      อําเภอ         บางกรวย  จังหวัด    นนทบุรี           .       
คําขวัญ...............-............................................................................................................................................... 
วิสัยทัศน์.........สินธราน่าอยู่  มุ่งพัฒนาให้สะอาดปราศจากโรค................. 
เป้าหมายระยะยาว ( 5 ปี )...........ต้องการให่ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ........ 
เป้าหมาย ( 1 ปี ).........2556  มีกล้องวงจรปิด (CCTV)  ในชุมชน......... 
คณะกรรมการแผนชุมชน (ผูร้ับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตามแผนชุมชน) 
 1. ...........นายอมร  ใจธรรม..................................ตําแหน่ง............ประธานกรรมการชุมชน........ 
 2. ...........นายสมศักด์ิ  อนันต์สกุลโรจน์................ตําแหน่ง............กรรมการ........................ 
 3. ...........นายสุรัตน์  สุรชาติชูพงษ์........................ตําแหน่ง............กรรมการ.......................... 
 4. ...........ว่าที่ร้อยตรีภัทรวุฒิ พิมลวิชยกิจ.............ตําแหน่ง............กรรมการ........................... 
 5. ............นายแระดิษฐ์ พงษบ์างทราย..................ตําแหน่ง............กรรมการ........................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน..........สังคมและวัฒนธรรม.................................................................................... 
1.1 ช่ือแผนงาน / โครงการ....ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน..... 

วิธีการ..........ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในชุมชน............. 
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย........เพ่ือให้คนในชุมชนมีความปลอดภัย...... 
รับผิดชอบโครงการ........กรรมการชุมชน..... 
 
 
 
 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

สํารวจพ้ืนที่ภายในชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน 2556 SML 
และติดต้ังกล้องวงจรปิด  มั่นใจในความ  400,000 
  ปลอดภัยเพ่ิมมาก   
  ขึ้น   
     
     
     
     
     

 
  

  ชุมชนทําเอง 
  ชุมชนทําร่วมกับเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผนเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผน อบจ. 
  ได้บรรจุในแผนจังหวัด 
  ได้บรรจุในแผนใน
หน่วยงาน 

√ 



1.2 ช่ือแผนงาน / โครงการ....ควบคุมดูแลกํากับร้านเกมส์ / เด็ก – เยาวชนในพ้ืนที่..... 
วิธีการ..........ออกกฎระเบียบให้ร้านเกมส์ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในร้านเกมส์  และให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้จากภาพ ณ สถานีตํารวจ............. 
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย........เพ่ือควบคุมร้านเกมส์ / เด็ก – เยาวชนในพ้ืนที่...... 
รับผิดชอบโครงการ........สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย / อําเภอบางกรวย / กองสวัสดิการสังคม..... 
 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

เทศบาลฯ / อําเภอออกกฎ ร้านเกมส์ทุกรา้นในพ้ืน สามารถควบคมุ 2556  
ระเบียบให้ร้านเกมส์ต้อง ที่ ร้านเกมส์เปิด-ปิด   
ติดต้ังกล้องวงจรปิด   ได้ตามท่ีกฎหมาย   
(CCTV)  กําหนด   
     
     
     
     
     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน................สิ่งแวดล้อม....................................................................................... 
2.1 ช่ือแผนงาน / โครงการ.......ปรับปรุงถนน........ 

วิธีการ......สํารวจและดําเนินการยกระดับพ้ืนผิวถนนให้สูงขึ้น............. 
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย.........เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและ 
ปัญหาน้ําท่วม โดยยกระดับพ้ืนผิวถนนบางกรวย – ไทรน้อย ต้ังแต่เขตติดต่อ 
อบต.บางสีทองถึงสะพานคลองบางกรวย พร้อมทําทางเดินเท้า...... 
รับผิดชอบโครงการ............................................................................ 
 
 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

1. เทศบาลเมืองบางกรวย สามารถกําหนดจุด –  กําหนดสถานที่และ 2556 - 
สํารวจสถานทีท่ี่จะปรับ สถานที่ได้ชัดเจน ความสูงของถนน   
ปรุงแก้ไข ถูกต้อง ได้ตามต้องการ   
2. ดําเนินการยกระดับพ้ืน ยกระดับพ้ืนถนน ประชาชนได้รับ   
ผิวถนนให้สูงขึน้  ความสะดวกในการ   
  เดินทางเพ่ิมมากขึ้น   
     
     
 

  ชุมชนทําเอง 
  ชุมชนทําร่วมกับเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผนเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผน อบจ. 
  ได้บรรจุในแผนจังหวัด 
  ได้บรรจุในแผนหน่วยงาน 

√ 



2.2 ช่ือแผนงาน / โครงการปรับปรุงระบบจราจร (ถนนสายหลักและถนนใน 
ชุมชน) 
วิธีการ  ติดต้ังป้ายจราจร ป้ายช่ือถนนบางกรวย – ไทรน้อย ซอย 24/1  
ถนนสายหลักและถนนในชุมชน ซอย 9 
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  โดยติดต้ัง 
ป้ายช่ือซอย 24/1 ในถนนสายหลัก และซอย 9 ถนนในหมู่บ้าน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

เทศบาลเมืองบางกรวย  ติดต้ังป้ายจราจร ถนน ประชาชนได้รับ 2556 - 
ดําเนินการติดต้ังป้าย บางกรวย  - ไทรน้อย  ความสะดวกเพ่ิม   
จราจร ป้ายช่ือซอย ถนน ซอย 24/1 และป้าย มากขึ้น   
หลัก และป้ายช่ือซอย จราจรในชุมชน ซ.9    
ถนนในชุมชน     
     
     
     
     
 

2.3 ช่ือแผนงาน/โครงการ  ชุมชนปลอดไข้เลือดออก 
วิธีการ  แจกเอกสาร / ทรายอะเบท และพ่นยาหมอกควัน 
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ในพ้ืนที่ของชุมชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม สํานักงานเทศบาล 
เมืองบางกรวย 
 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

แจกแผ่นพับและ สมาชิกในชุมชน สมาชิกเข้าใจและ 2 ครั้ง/ปี - 
ทรายอะเบท   ปฏิบัติเก่ียวกับ   
  ไข้เลือดออกถูกต้อง   
พ่นยาหมอกควันกําจัด ทุกหลังคาเรือน สมาชิกในชุมชน   
ยุงลาย  ป่วยเป็นไข้เลือด   
  ออกลดลงหรือ   
  หมดไป   

  ชุมชนทําเอง 
  ชุมชนทําร่วมกับเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผนเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผน อบจ. 
  ได้บรรจุในแผนจังหวัด 
  ได้บรรจุในแผนหน่วยงาน 

  ชุมชนทําเอง 
  ชุมชนทําร่วมกับเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผนเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผน อบจ. 
  ได้บรรจุในแผนจังหวัด 
  ได้บรรจุในแผนหน่วยงาน 



2.4 ช่ือแผนงาน/โครงการควบคุมสัตว์จรจัดในชุมชนและปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
วิธีการ  เชิญชวนให้คนที่รักสตัว์ นําสัตว์เข้าไปเลี้ยงดูในบ้าน 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบและรักษาความสะอาด  
สัตว์เลี้ยงไม่มีเจ้าของหมดไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  สํานักงานเทศบาล 
เมืองบางกรวย 
 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

1. ชุมชนเชิญชวน 1. สัตว์เลี้ยงที่ 1. สัตว์เลี้ยง   
คนรักสัตว์ นําสัตว์เข้าไป ไม่มีเจ้าของ ที่ไม่มีเจ้าของลดลง   
เลี้ยงไว้ในบ้าน     

2. ฉีดวัคซีนป้องกัน 3. สัตว์เลี้ยงใน 2. ไม่มีโรค 1 ครั้ง / ปี - 
โรคพิษสุนัขบ้าและทําหมัน ชุมชน พิษสุนัขบ้า   
     
     
 

2.5 ช่ือแผนงาน/โครงการ ขุดลอกคูคลองภายในชุมชน 
วิธีการ  ขุดลอกคูคลอง/ลํากระโดงให้กว้างและลึก เก็บใบไม้/ก่ิงไม้ออก 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพ่ือให้การระบายนํ้าได้สะดวก คูคลอง/ลํากระโดง 
ที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม สํานักงานเทศบาล 
เมืองบางกรวย 
 

กิจกรรม 
(ทําอะไรบ้าง) 

เป้าหมาย 
(กลุ่มเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัด 
(สิ่งวัดความสําเร็จ) 

ระยะเวลา 
(ทําเมื่อไร) 

งบประมาณ 

จัดหาผู้รับจ้างขุดลอกคู คู คลอง/ลํากระโดงที่ ระบายนํ้าได้ดีขึ้น 1 ครั้ง/ปี - 
คลอง/ลํากระโดง ติดกับชุมชน    
     
     
     
     
     
     
 

  ชุมชนทําเอง 
  ชุมชนทําร่วมกับเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผนเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผน อบจ. 
  ได้บรรจุในแผนจังหวัด 
  ได้บรรจุในแผนหน่วยงาน 

  ชุมชนทําเอง 
  ชุมชนทําร่วมกับเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผนเทศบาล 
  ได้บรรจุในแผน อบจ. 
  ได้บรรจุในแผนจังหวัด 
  ได้บรรจุในแผนหน่วยงาน 
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