ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 29 (3) “กําหนดใหผูบริหาร
ทองถิ่นนําผลการติดตามและประเมินผลที่ไดรับจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ให ป ระชาชนในท องถิ่ น ทราบในที่ เ ป ด เผยภายในสิ บ ห าวั น นั บ แต วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 29 (3)
เทศบาลเมื องบางกรวย จึงขอประกาศผลการดําเนิ นการจัด ทํ างบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองบางกรวย
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถวนหนา "
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองบางกรวย
1. ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
3. พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาด ปราศจากมลพิษ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดาน
5. พัฒนาการบริการใหเปนเลิศ
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
1. แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม
2. แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ํา
3. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือและสาธารณูปโภค
2. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
4. แนวทางการพัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง

๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
2. แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
3. แนวทางการบริหารจัดการเหตุรําคาญและมลพิษอื่น ๆ
4. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข
1. แนวทางการสงเสริม ปองกัน ควบคุม รักษา และฟนฟูดานการสาธารณสุข
2. แนวทางการสงเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
ผูดอยโอกาสและผูประสบภัย
3. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนอาชีพและพัฒนารายไดประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
5. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ
6. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
7. แนวทางการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
1. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
2. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูลขาวสาร
3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
4. แนวทางการสงเสริม สนับสนุน ปองกัน รักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
5. แนวทางการพัฒนาระบบรายได
6. แนวทางการอนุรักษ สงเสริมฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การทองเที่ยวและวันสําคัญ
ตาง ๆ
7. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และ
แผนพัฒนาตาง ๆ ของเทศบาล
8. แนวทางการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
9. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการมีสวน
รวมของประชาชน

๓
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองบางกรวย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25602562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผานการมีสวนรวม
ของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการ
ที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
ตอไป
เทศบาลเมืองบางกรวย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2559 และมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 โดยได
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้
2560
2561
2562
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
ยุทธศาสตรการ
3
6,400,000.00
13
56,300,000.00
9 280,730,000.00
ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
38 106,097,000.00
16
51,845,000.00
29 66,097,200.00
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

20

25,150,000.00

9

56,580,000.00

8

6,580,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

51 185,424,600.00

42

126,474,600.00

41

76,534,600.00

52

84,298,150.00

30

59,795,500.00

25

5,355,500.00

164 407,369,750.00

110

350,995,100.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และการบริการ
สาธารณะ
รวม

112 435,297,300.00

๔

โครงการทีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
60
50
40
ปี 2560

30
20

30

29
13
0

3

16

9

ยุทธศาสตร์ ที 1

ปี 2562

42 41

38

10

ปี 2561

52

51

ยุทธศาสตร์ ที 2

20

25

9 8
ยุทธศาสตร์ ที 3

ยุทธศาสตร์ ที 4

ยุทธศาสตร์ ที 5

งบประมาณโครงการทีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
300,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00
280,730,000.00

150,000,000.00

66,097,200.00
51,845,000.00
106,097,000.00

6,580,000.00
56,580,000.00
25,150,000.00

76,534,600.00
126,474,600.00
185,424,600.00

5,355,500.00
59,795,500.00
84,298,150.00

ปี 2562

56,300,000.00
6,400,000.00

0.00

ปี 2561

ยุทธศาสตร์ ที 1

ยุทธศาสตร์ ที 2

ยุทธศาสตร์ ที 3

ยุทธศาสตร์ ที 4

ยุทธศาสตร์ ที 5

100,000,000.00

50,000,000.00

ปี 2560

๕
จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลเมืองบางกรวย ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและโอนตั้งจาย
รายการใหม จํานวน 136 โครงการ งบประมาณ 270,789,600 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

3

6,400,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

29

78,992,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม

16

31,240,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูดีมีสุข

46

109,666,600

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ

42

44,491,000

136

270,789,600

รวม

๖

โครงการทีได้ รับอนุมัตงิ บประมาณ
46

50
40

42

29

30

16

20

3

10
0

ยุทธศาสตร์ ที 1

ยุทธศาสตร์ ที 2

ยุทธศาสตร์ ที 3

ยุทธศาสตร์ ที 4

ยุทธศาสตร์ ที 5

งบประมาณทีได้ รับอนุมัติ

ยุทธศาสตร์ ที 5
16%

ยุทธศาสตร์ ที 4
41%

ยุทธศาสตร์ ที 1
2%
ยุทธศาสตร์ ที 2
29%

ยุทธศาสตร์ ที 3
12%

ยุทธศาสตร์ ที 1
ยุทธศาสตร์ ที 2
ยุทธศาสตร์ ที 3
ยุทธศาสตร์ ที 4
ยุทธศาสตร์ ที 5

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบางกรวย มีดังนี้
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

ผลผลิต

1.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม

โครงการลอกคลองภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

2,000,000.00

- เพื่อใหการระบายน้ําไดดี สะดวก ลดปญหาน้ําทวมขังภายในเขตชุมชน

ลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ไมนอยกวา
17 คลอง

2.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม

โครงการกอสรางดาดคลองตัวยู ชุมชนวัด
ลุมคงคาราม

400,000.00

เพื่อรักษาสภาพแนวลําคลองระบาย
น้ํา

- กอสรางดาดคลองความยาว 25 เมตร บริเวณหลัง
โรงเรียน

3.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม

โครงการซอมแซมปรับปรุงประตูระบาย
น้ําสะพานพระราม ๗

4,000,000.00

เพื่อปองกันและแกไข ปญหาน้ําทวม
และอุทกภัย

ปรับปรุงซอมแซมประตู ระบายน้าํ

4.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการชดเชยคางานสิ่งกอสรางแบบ
ปรับราคาได (คา K)

50,000.00

เพื่อชดเชยเงินใหผูรับจางตาม
ระเบียบราชการ

- ชดเชยเงินใหผูรับจางโครงการกอสรางของเทศบาล
เมืองบางกรวยที่เปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) รอย
ละ 100 ของโครงการที่ตองชดเชย

5.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมบอ
พักรางวี,ทอระบายน้ํา บริเวณ ซอย
ประมวญสุข (เทิดพระเกียรติ 3) หมู 5
ตําบลวัดชลอ

2,500,000.00

- เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร ไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 124.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 992 ตารางเมตร พรอมบอ
พัก,รางวี,ทอระบายน้ํา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)

๘

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

6.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการทาสี ตีเสน เครื่องหมายจราจร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบล
วัดชลอ และตําบลบางกรวย

1,000,000.00

7.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม ทอ
ระบายน้ํา , บอพัก,รางวี บริเวณหมูบาน
ศรีบัณฑิต 3 หมู 6 ตําบลบางกรวย

8.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

9.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เพื่อใหถนนมีสัญญาณเครื่องหมาย
จราจรที่ชัดเจน

ทาสี, ตีเสน เครื่องหมายจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)

500,000.00

เพื่อประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 33.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 155.10 ตารางเมตร
พรอมทอระบายน้ํา , บอพัก ,รางวี (บานเลขที่ 97/135
ตําบลบางกรวย) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.
ส.ล. (บริเวณชุมชนวัดทาบางสีทอง) หมู
10 ตําบลวัดชลอ

230,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มา ของประชาชน

-กอสรางสะพานทางเดินเทากวางประมาณ 1.05 เมตร
ยาวไมนอยกวา 58 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
60.90 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนน หมูบาน ส. ภาณุ
รังษีหมูที่ 7,8,9 ตําบลบางกรวย

15,700,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ปองกัน น้ําทวมขัง

-ปรับปรุงถนน แอสฟลทติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07
เมตร กวาง 6.80 เมตร ยาวไมนอ ยกวา 65 เมตร พื้นที่
ไมนอยกวา 442 ตารางเมตร -ปรับปรุงถนน แอสฟลท
ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กวาง 7.80 เมตร
ยาวไมนอยกวา 320 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,496
ตารางเมตร -ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก หนาเฉลี่ย 0.07
เมตร กวาง 9.00 เมตร ยาวไมนอ ยกวา 600 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 5,400 ตารางเมตร -ปรับปรุงรางวี ค.

๙

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
ส.ล. กวาง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม
นอยกวา 750 เมตร -ปรับปรุงบอพักในผิวจราจร
จํานวน 36 บอ

10.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงหลอ หลัง
หมูบานสมชาย หมูที่ 5,6 ตําบลบาง
กรวย

9,700,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ปองกัน น้ําทวมขัง

กอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต หนาเฉลีย่ 0.07
เมตร กวาง 6 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,066 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา6,039 ตารางเมตร -กอสรางบอ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 220 บอ -กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กวาง 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,854
เมตร -กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 1,834 เมตร

11.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา,รางวี,บอพัก บริเวณซอย ส.
ภาณุรังษี ซ.1 (ชวง 2) ม.9 ตําบลบาง
กรวย

1,300,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมาของประชาชน

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 100 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร - กอสรางบอ
พัก, ทอระบายน้ํา ,รางวี (ตามแบบแปลนเทศบาล เมือง
บางกรวย)

12.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํารางวี,บอพัก บริเวณ ซอยชาง
อาวุธ (ตรงขามวัดจันทร) ม.6 ตําบลบาง
กรวย

-เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 กวางประมาณ 3
เมตร ยาวไมนอยกวา 44.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไม
นอยกวา 133.50 ตารางเมตร และกอสรางถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวางประมาณ 2.60 เมตร ยาว

700,000.00

๑๐

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
ไมนอยกวา 24 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 62.4
ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา,ทอระบายน้ํา,รางวี,บอ
พัก (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

13.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงฝาทอระบายน้าํ ภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัดชลอ
, ตําบลบางกรวย

2,000,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มาของประชาชน

- ปรับปรุงฝาทอระบายน้ําที่ชํารุด โดยเปลี่ยนเปนฝา
เหล็กหลอ ไมนอยกวารอยละ 80 จากจํานวนที่ชํารุด
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

14.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสราง ทอระบายน้าํ บอพัก
รางวี บริเวณหมูบานสมชาย จากบริเวณ
สะพานคลองวัดจันทร ถึงแยกสมชาย
ซอย 1

1,000,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน และ
ปองกัน น้ําทวมขัง

-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 17 บอ -กอสรางรางวี
ค.ศ.ล. หนา 0.20 เมตร กวาง 0.60 เมตร ยาวไมนอย
กวา 125 เมตร -วางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาด Ø
0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 130 เมตร -งานคืนสภาพ
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
126 ตารางเมตร

15.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนชุมชนวัดลุม คงคา
ราม จากบริเวณปากทางคอนโดนิรันดร
ถึงซุมวัดลุมคงคาราม

3,100,000.00

- เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมและ
อุทกภัยบริเวณชุมชน - เพื่อปองกัน
พื้นที่สาธารณะ

- ปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 34 บอ - กอสรางบอ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 65 บอ - กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา
0.20 เมตร กวาง 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 497
เมตร - กอสรางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 497 เมตร - ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอส
ฟลทติก ค.ส.ล. หนา 0.07 เมตร กวาง 4.30 เมตร ยาว
454 เมตร

๑๑

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

16.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงโปะทาเทียบเรือ
บริเวณตรงขามอําเภอบางกรวย ริมคลอง
บางกอกนอย ตําบลวัดชลอ

2,000,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา ของประชาชนเพือ่ ให
โปะทาเทียบเรือเดิมมีมาตรฐาน

- ปรับปรุงโปะ ขนาดไมนอยกวา 4 x 4 เมตร - ปรับปรุง
ทาเทียบเรือบริเวณตรงขามอําเภอบางกรวย ริมคลอง
บางกอกนอย ตําบลวัดชลอ

17.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทอระบาย
น้ํา ,บอพัก ,รางวี บริเวณหมูบาน ส.ภานุ
รังสี ซอย 19 หมู 9 ตําบลบางกรวย

8,400,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 8.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 94.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 770.80 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 5.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 58.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 290.00 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 270.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 1,296.00 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 42.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 201.60 ตารางเมตร
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 4.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 55.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 253.00 ตารางเมตร

๑๒

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

18.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จง
ถนอม ถึงลํากระโดง หมู 3 ตําบลวัดชลอ

2,700,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 140.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 840.00 ตารางเมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. 27 บอ
-กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 – 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 240.00 เมตร
-กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลางไม
นอยกวา 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 194.00 เมตร
-กอสรางทางเทาพื้นที่ไมนอยกวา 236.00 ตารางเมตร

19.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ชุมชนสินพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลบางกรวย

4,000,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกวาง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 42.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 189.00 ตารางเมตร
-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดไม
นอยกวา 216.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
1,296.00 ตารางเมตร
- พรอมกอสรางทอระบายน้ํา,บอพักรางวี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

20.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล.
บริเวณวัดสนามใน ถึงวัดสนามนอก หมูที่
4 ตําบลวัดชลอ

498,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
กวางประมาณ 1.20 เมตร ยาวประมาณ 42.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 50.40 ตารางเมตร

๑๓

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

21.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางโปะทาเทียบเรือบริเวณ
ทาน้ําวัดสัก ตําบลวัดชลอ

1,640,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางโปะทาเทียบเรือ ขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 5.00 เมตร
-กอสรางทางเดินลงโปะ

22.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.
ส.ล. บริเวณขางโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี (วัดกลวย) หมู 3
ตําบลวัดชลอ

530,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. กวางประมาณ
1.40 เมตร ความยาวไมนอยกวา 138 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่ 193.2 ตารางเมตร

23.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการติดตั้งปายเตือนทางโคงแบบมีไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตยภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

459,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-ติดตั้งปายเตือนทางโคงแบบมีไฟกระพริบ ชนิดใช
พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 60x60
เซนติเมตร พรอมอุปกรณ ภายในเขตเทศบาล จํานวน
20 จุด

24.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมบอ
พักและรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนบาง
กรวย-จงถนอมชวงสะพานขามคลอง
บางกอกนอยถึงสุดเขตเทศบาล

7,000,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 444.00 เมตร
หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอยกวา 3,552.00 ตารางเมตร
-เสริมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 84 บอ
- กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20-0.25 เมตร กวาง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 100 ตารางเมตร
-งานปรับปรุงไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 880 ตารางเมตร

๑๔

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
-งานตีเสนจราจร (ตามกฎจราจร)

25.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรนอย
จากบริเวณคลองวัดกระโจมทอง หมู 2
ตําบลวัดชลอ ถึงแยกเทิดพระเกียรติ หมู
3 ตําบลวัดชลอ

9,000,000.00

เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา ของประชาชน

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
กวางประมาณ 6.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 510.00
เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 3,315.00 ตาราง
เมตร
-กอสรางรางวี ค.ส.ล. กวางประมาณ 0.70 เมตร หนา
0.20-.025 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,020.00 เมตร
-วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
เมตร ยางไมนอยกวา 103.00 เมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 19 บอ
-กอสรางบอพักเล็กเชื่อมบอพัก ค.ส.ล. 84 บอ
-ปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. เดิม 65 บอ
-ปรับปรุงทางเชื่อมแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.07 เมตร หรือคิดเปนพื้นทีไ่ มนอ ยกวา 300.00
ตารางเมตร
-ไหลทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 1,020.00 ตารางเมตร

26.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา บอพัก
รางวี บริเวณปากซอยลุม พัฒนา 1 ถึง
ซอยลุมพัฒนา 1/1 หมู 5

1,400,000.00

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชน

-กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 0.60 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 186 เมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 23 บอ

๑๕

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
-กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 186 เมตร
-กอสรางคืนสภาพผิวจราจร ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร กวาง 1.50 เมตร ยาวไมนอ ยกวา 215 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 322.5 ตารางเมตร

27.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา บอพัก
และรางวี ค.ส.ล. ถนนบางกรวย-ไทรนอย
ซอย 2 (ซอยเพิ่มทองคํา) จากถนนบาง
กรวย-ไทรนอย ถึงบานเลขที่ 29/4 หมู
2 ตําบลบางกรวย

1,200,000.00

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชน

-กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 98.00 เมตร
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล.จํานวน 13 บอ
-กอสรางบอพัก ค.ส.ล. (บอเชื่อม) จํานวน 13 บอ
-กอสรางรางวี ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 196.00 เมตร

28.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟา
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย

1,620,000.00

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไป-มาไดรับ
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

- โคมไฟ LED ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต จํานวน 250
ดวง - โคมไฟฟา LED ขนาดไมนอยกวา 36 วัตถ จํานวน
100 ดวง

29.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการฝกอบรม ดานการจราจร

15,000.00

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดาน
การจราจรใหมีความเขาใจในเรื่อง
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับงานรักษาความสงบเรียบรอย

จัดฝกอบรมความรูดานการจราจรใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และอาสาสมัครฯ จํานวน
25 คน

๑๖

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

30.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนกิจการจราจรภายใน
เขตเทศบาล

50,000.00

เพื่อพัฒนาระบบจราจรในเขต
เทศบาลใหมีความคลองตัว ปลอดภัย
และมีความเปนระเบียบเรียบรอย

จัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดทําและปรับปรุงเครื่องหมาย
และสัญญาณจราจรตามถนนสายตาง ๆ ตามที่ สภอ.บาง
กรวยกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80

31.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการติดตั้งปายจราจร ปายบอกทาง
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

500,000.00

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

จัดหาวัสดุอุปกรณ ในการจัดทําติดตั้งเครื่องหมาย ปาย
เตือน ปายบอกทาง ภายในเขตเทศบาล จํานวนไมนอย
กวา 50 จุด

32.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงไฟ
กระพริบและไฟสลับชองจราจร

200,000.00

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- ซอมแซมไฟกระพริบสัญญาณเตือนระบบโซลาเซล
จํานวน 22 จุด - สัญญาณไฟสลับชองจราจร จํานวน 3
จุด และรายการอื่น ๆ ที่ไดมีการสํารวจพบเพิ่มเติม

33.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

2,300,000.00

เพื่อใชจายเงินอุดหนุนคากําจัดขยะ
มูลฝอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด
นทบุรี

จายเปนคากําจัดขยะมูลฝอยแกองคการบริหารจังหวัด
นนทบุรี จํานวน ๑๒ เดือน

34.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกําจัดขยะ
มูลฝอยแบบมีสวนรวม

800,000.00

เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทิ้งขยะ
มูลฝอยของประชาชน เพื่อสงเสริมให
ประชาชนคัดแยกขยะจากตนทาง
(ครัวเรือน)กอนนําไปทิ้ง เพื่อนําขยะ
ที่มีประโยชนนํากลับมาใชใหม

ฝกอบรมใหความรูความเขาใจและฝกปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะและการกําจัดขยะแบบมีสวนรวมของชุมชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 200 คน

๑๗

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

35.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอม

300,000.00

เพื่อใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการจักการขยะและ
สิ่งแวดลอม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดลอมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

36.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดใน
ชุมชน (BCDชุมชน)

50,000.00

เพื่อใหเปนการปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชนของตนเอง

พัฒนาความสะอาดในชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลไมต่ํา
กวารอยละ ๗๐

37.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการคืนคลองสวยสูชุมชน

เพื่อปรับปรุงสภาพน้ําในคูคลองใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวยใหมี
คุณภาพดี

๑.จัดซื้อจุลินทรียชีวภาพสําหรับการฉีดพนในคูคลองไม
นอยกวา ๑๕ คลอง ๒.จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ
จํานวนไมนอยกวา ๑ สื่อ

38.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการกอสรางระบบฟนฟูคุณภาพน้ํา
ในคลอง

25,000,000.00

เพื่อกอสรางระบบฟนฟูในพื้นที่คลอง
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
จํานวน 3 แหง

1. ระบบฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองของหมูบานทวีโรจน
สามารถรองรับน้ําเสียไดไมนอยกวา 200 m3/d 2.
ระบบฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองของหมูบานบรรจงนิเวศน
สามารถรองรับน้ําเสียไดไมนอยกวา 200 m3/d 3.
ระบบฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองสวยน้ําใสตนแบบ บริเวณ
หมูบานสมชายพัฒนาคอนโด สามารถรองรับน้ําเสียไดไม
นอยกวา 550 m3/d

39.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การจัดการเหตุรําคาญ

50,000.00

พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดการ
ขอรองเรียน และเหตุรําคาญตาง ๆ

กิจกรรมอบรม ใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การจัดการเหตุรําคาญจํานวน ๔๐ คน

1,000,000.00

๑๘

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

40.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดลอมโลก

20,000.00

เพื่อกระตุนใหประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม เพื่อ
สรางความมีสวนรวมของประชาชน
ตอการรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน

จัดนิทรรศการใหความรูวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน

41.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม

50,000.00

เพื่อกระตุนใหประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดอบรมประชาชนจํานวน 100 คน มีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
นาอยู นาอาศัย ไมนอยกวารอยละ 10

42.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจัดทําแผนแมบท การจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางกรวย

50,000.00

เพื่อจัดประชุมกําหนดกรอบ/
แนวทางในการดําเนินงานจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมือง บางกรวย
ใหมีประสิทธิภาพ

สรางแผนแมบทในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบางกรวย จํานวน 1 ฉบับ

43.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการสรางผลิตภัณฑจากขยะอินทรีย

500,000.00

เพื่อนําขยะอินทรียในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองบางกรวยมาใช
ประโยชน ดวยการผลิตปุย , น้ําหมัก
จุลินทรีย , น้ํายาเอนกประสงค เปน
ตน

- สามารถผลิตปุยจากขยะอินทรียไ ดเดือนละไมนอยกวา
500 กิโลกรัม - ผลิตน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพไมนอยกวา
100 ลิตร/เดือน - ผลิตน้ํายาเอนกประสงคไมนอยกวา
50 ลิตร/เดือน

44.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการชุมชนนาอยูมุงสู Zero waste

300,000.00

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล
ฯ มีความรูในการคัดแยกขยะ และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทิ้งขยะจาก
ครัวเรือน

จัดฝกอบรมใหแกประชาชนและผูท ี่เกี่ยวของ จํานวน 1
ครั้ง ไมนอยกวา 150 คน

๑๙

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

45.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการรักษคุณ รักษโลก

200,000.00

เพื่อลดปริมาณการใชพลาสติก
และโฟมในพื้นที่เทศบาลเมืองบาง
กรวย

จัดฝกอบรมใหแกประชาชนและผูท ี่เกี่ยวของ จํานวน 1
ครั้ง ไมนอยกวา 100 คน

46.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน

300,000.00

เพื่อใหการจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพมีการคัดแยกเพื่อนําไป
กําจัดอยางถูกวิธี

จัดซื้อภาชนะจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนละ 1 ชุด จํานวน
49 ชุมชน

47.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้

20,000.00

เพื่อใหความรูแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกตอง
แกสถานพยาบาลในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

ตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อใน
สถานพยาบาลพื้นที่เขตเทศบาลเมือง บางกรวย คิดเปน
รอยละ 100

48.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธ การ
กําจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกลู

300,000.00

เพื่อจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ
และปลูกจิตสํานึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย

จัดทําสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ , ปายไวนิล , สื่อมัลติมิเดีย

49.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

1,150,000.00

เพื่อสมทบเงินเขาสูกองทุนฯ ในแตละ
ปงบประมาณ ใหเปนไปตามสัดสวนที่
สปสช.กําหนด เพื่อเปนกลไก

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตามสัดสวนที่ สปสช กําหนด ในแตละป (อปท.ขนาด
ใหญ สมทบไมนอยกวารอยละ 60 ของคาบริการ

๒๐

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

50.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมพัฒนาผูทําหนาที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน

51.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการรณรงคปองกันเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข
ชุมชนในพื้นทีอ่ ยางตอเนื่องเพื่อสราง
สุขภาวะของประชาชนและชุมชนโดย
การมีสวนรวมของ อปท.และ
เจาหนาที่สาธารณสุข

สาธารณสุขทีไ่ ดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ)

700,000.00

เพื่อเพิ่มองคความรูทักษะดาน
สุขภาพแก .ผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ
เพื่อเปนการสรางเสริมประสบการณ
แลกเปลีย่ นความรูและนวัตกรรมใน
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ใหกับ ผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพเพื่อ
สรางความรูรักสามัคคีระหวางผูทาํ
หนาที่ดูแลสุขภาพ

ผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพชุมชมทั้ง 49 ชุมชน จํานวน 300
คน

50,000.00

เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการปลุก
จิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญ
ความรุนแรงของโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเพื่อให
กลุมเปาหมายรับรูถึงอันตราย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยน

จัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยจํานวน 250 คน จักกิจกรรม
รณรงค วันเอดสโลก (วันที่ 1 ธันวาคม)

๒๑

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสใหกวาง
ยิ่งขึ้น

52.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอย

50,000.00

เพื่อเสริมสรางใหความรู ความเขาใจ
ดานสุขาภิบาลอาหารแกผสู ัมผัส
อาหาร เพื่อสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญตอการปฏิบัติอยาง
ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมอบรมใหความรูแกผสู ัมผัสอาหารเจาของกิจการ
จํานวน 120 คน

53.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการตรวจรานอาหารมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean food
good taste)

20,000.00

เพื่อสรางคุณภาพและมาตรฐานของ
รานอาหาร

ตรวจประเมินรานอาหารและแผงลอยตามหลักเกณฑ
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

54.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบา

100,000.00

1.เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาในเขตเทศบาล 2.เพื่อ
เสริมสรางการรับรูถึงความเสี่ยงและ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบาแก
ประชาชน 3.เพื่อใหสุนัขและแมว
ตามวัด โรงเรียน ชุมชนไดรับการฉีด
วัคซีนอยางทั่วถึง

รณรงคใหความรูด านการปองกันโรคพิษสุนัขบาแก
ประชาชน จัดหนวยบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา จํานวน 20 ครั้ง

๒๒

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

55.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

56.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ

57.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพคนพิการ

58.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส

จํานวน
งบประมาณ
50,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

- เพื่อดําเนินการควบคุม ปองกัน
โรคติดตอไดทันเหตุการณ - เพื่อให
ความรูกับประชาชน สรางความ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคติดตอ
ตางๆ และการปองกันที่ถูกตอง สรางความเขมแข็งกลุมแกนนํา
เครือขายแบบเชิงรุก

- จัดกิจกรรมเพื่อการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 49 ชุมชน - จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องโรคติดตอ

53,750,000.00

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุฯ พ.ศ.
๒๕๕๒

ผูสูงอายุที่ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคุณสมบัตติ ามระเบียบ
ฯจะไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐

6,240,000.00

เพื่อใหคนพิการไดรับเบีย้ ยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบีย้ ความพิการใหคน
พิการฯ พ.ศ.๒๕๕๓

คนพิการที่ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคุณสมบัตติ าม
ระเบียบฯจะไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐

450,000.00

เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามระเบียบ

ผูปวยเอดสที่ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพและมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ระเบียบฯจะไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐

๒๓

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘

59.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

300,000.00

- เพื่อใหคนพิการไดรับความรูค วาม
เขาใจในดานสวัสดิการและการ
สงเคราะห - เพื่อใหคนพิการได
พัฒนาศักยภาพของตนเอง

- จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานไมนอ ยกวา ๑ ครั้ง/ป

60.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัย

500,000.00

เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบสาธารณภัย

ผูประสบสาธารณภัยทุกครัวเรือนไดรับการสงเคราะห
ชวยเหลือรอยละ ๑๐๐

61.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการจัดเก็บขอมูลคนพิการ

เพื่อเก็บขอมูลคนพิการในพื้นที่

จัดเก็บขอมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ไม
นอยกวา ๔๐๐ ราย

62.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอาชีพคนพิการ

100,000.00

๑. เพื่อสรางทางเลือกและโอกาสใน
การมีงานทําแกคนพิการ ๒. เพื่อเปน
การสงเสริมโอกาสในการรวมกลุม
และการสรางเครือขายของคนพิการ
๓. เพื่อใหคนพิการมีอาชีพและงาน
ทําอยูในทองถิ่นของตนเอง

จัดฝกอบรมคนพิการหรือผูด ูแลคนพิการ จํานวนไมนอย
กวา ๑๕ คน

63.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

10,000.00

๑. เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนใน
สังคมตระหนักถึงความสําคัญของวัน

จัดกิจกรรมและฝกอบรมใหความรูไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป

5,000.00

๒๔

ลําดับที่
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โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

สตรีสากล ๒.เพื่อกระตุนใหเกิด
องคกรสตรีทเี่ ขมแข็ง มีการรวมพลังที่
แสดงถึงความพรอมและการทํางาน
รวมกันไดอยางเปนรูปธรรม ๓.
สงเสริมใหสตรีไดมีการแลกเปลีย่ น
ความรูเพื่อพัฒนาองคความรู

64.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการกลุมสตรีบาํ เพ็ญประโยชน

50,000.00

65.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม สตรีพัฒนา
เมืองบางกรวย

1,500,000.00

66.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุครบ
บวงจร

700,000.00

๑. เพื่อใหสตรีไดพัฒนาตนเองและ
สรางพฤติกรรมที่ดีในการชวยเหลือ
สังคม ๒. สงเสริมใหสตรีไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

จัดกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชนไมนอ ยกวา ๓ ครั้ง/ป

๑.เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณแกคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
๒.เพื่อพัฒนาใหกลุมสตรีมีศักยภาพ
ในการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการที่ดเี ชิงบูรณาการ

- จัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุมสตรีฯไมนอย
กวา ๑ ครั้ง/ป - ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกกลุมสตรี
ไมนอยกวา ๑ครั้ง/ป -จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานให
คณะกรรมการและเครือขายกลุม สตรีฯ ไมนอยกวา ๑
ครั้ง/ป

เพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพการ ใจ
และจิตวิญญาณของผูส ูงอายุ เพื่อให
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯไดรวมกลุม

-จัดกิจกรรมแกผสู ูงอายุในเขตจํานวน 300 คน กิจกรรมเยี่ยมผูส ูงอายุ 2 ครั้ง/ป -จัดกิจกรรมอบรมและ
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ทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจกับผูส ูงอายุในเขต
เทศบาล

ทัศนศึกษาดูงานเปนระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จํานวน 1
ครั้ง

67.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอาชีพแกเด็กดอยโอกาส

50,000.00

เพื่อใหเด็กมีโอกาสฝกอาชีพและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

จัดฝกอาชีพระยะสั้นใหเด็กดอยโอกาสประมาณ 30 คน

68.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการอาหารเสริม (นม)

2,734,500

เพื่อสงเสริมวาวะโภชนาการของเด็ก
ใหสมบูรณ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก
เล็ก จํานวน 7 ศูนย ร.ร.สังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จํานวน 4 โรงเรียน

69.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการอาหารกลางวัน

3,264,000.00

เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ใหสมบูรณ

จัดหาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.
1-ป.6 สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จํานวน 3 โรงเรียน

70.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา -เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก -คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

1,730,100.00

เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ใหสมบูรณ เพื่อใหเด็กนักเรียน ศพด.
มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียน

เพื่อสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7 ศูนย เพื่อ
สนับสนุนเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็ก
นักเรียน ศพด.ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7
ศูนย

71.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

300,000.00

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา

จัดกิจกรรมสําหรับเด็กในเขตเทศบาลไดมีพัฒนาการใน
ดานตาง ๆ ประมาณ 500 คน จํานวน 1 วัน
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พระมหากษัตริยและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

72.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการสรางงานสรางอาชีพชุมชน

50,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพที่ตนสนใจ - เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

- ฝกอบรมอาชีพไมนอยกวา ๖ หลักสูตร/ป - จํานวนผู
เขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน/หลักสูตร
- จัดกิจกรรมแสดงสินคา ไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป

73.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

50,000.00

- เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูและมีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว เพื่อใหคนในครอบครัวเกิดทัศนคติที่
ดี ในการ อยูรวมกันอยางมีความสุข

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนยพฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานไม
นอยกวา ๑ ครั้ง

74.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

1,500,000.00

- เพื่อสงเสริมใหผูนําชุมชนมีความรู
และประสบการณในการพัฒนา
ทองถิ่น

-ฝกอบรมและศึกษาดูงานไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป -จัดตั้ง
ชุมชนเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๑
ชุมชน/ป

75.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวติ อยูด ีมีสุข

โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน

100,000.00

เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนไดเห็นคุณคาของการเลน
กีฬา รักการออกกําลังกายโดยใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

จัดการแขงขันกีฬา จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 50 คน

76.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ
(รวม)

เพื่อสงเสริมใหประชาชน/ชุมชนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

จัดแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธและความสามัคคี
ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนภายในเขต

10,000.00

๒๗
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และเพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวาง
ทองถิ่นและชุมชนในเขตเทศบาลและ
จังหวัดนนทบุรี

เทศบาล และจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 ครั้ง/ป มี
ผูเขารวมการแขงขันกีฬาไมนอยกวา 100 คน

50,000.00

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชนและเชื่อม
ความสามัคคีกับหนวยงานอื่น

รวมแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น มีผูเขาแขงขันไมนอย
กวา 50 คน

100,000.00

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงใชเวลาวางใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด สรางความสัมพันธ
ในกลุมเด็ก

ฝกทักษะกีฬาชนิด ตาง ๆใหเด็กและเยาวชนจํานวนไม
นอยกวา 60 คน

เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหวาง
เทศบาลตาง ๆ ภายในจังหวัด
นนทบุรี

รวมแขงขันกีฬากับเทศบาลตาง ๆ ภายในจังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมแขงขันไมนอยกวา 50 คน

เพื่อพัฒนาครูผูดูแลเด็กใหมี
ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ธรรมควบคู
กับการจัดการศึกษา พรอมทั้งเพื่อ
เพิ่มพูนความรู และความสมารถและ
ทักษะใหครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมครูผูดูแลเด็ก/ผูด ูแลเด็ก
จํานวน 19 คน

77.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานอื่น

78.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมกีฬาภาคฤดูรอน

79.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี

10,000.00

80.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138,000.00
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81.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

250,000.00

เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก/คณะ
ผูบริหาร/คณะกรรมการในการ
บริหารจัดการศึกษาและผูเกี่ยวของมี
ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ธรรมพรอมทั้ง
เพิ่มพูนความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผดู ูแลเด็กเล็ก/ผูด ูแล
เด็ก/คณะผูบริหาร/คณะกรรมการในการบริหารจัด
การศึกษาและผูเกีย่ วของประมาณ 50 คน

82.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการอุดหนุนเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา

100,000.00

เพื่อใหความชวยเหลือกับโรงเรียนใน
เขตเทศบาลที่เทศบาลใชเปนที่
จัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

อุดหนุนเงินใหแกโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 3
โรงเรียน

83.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมสี ุข

โครงการจัดอบรมผูปกครองเด็กเล็ก

30,000.00

เพื่อใหผูปกครองมีความรูและมีสวน
ในการแกไขปญหาตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา

จัดอบรมผูปกครองเด็กเล็กและผูทเี่ กี่ยวของ เปนเวลา 1
วัน จํานวน 1 ครั้ง/ป

84.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน

100,000.00

เพื่อเปดโลกทัศนของนักเรียนใหกวาง
ยิ่งขึ้น

ศึกษานอกหองเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ป

๒๙

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการคุณธรรมนําชีวิตพอเพียงตาม
พระราชดําริ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

87.

88.

85.

86.

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

50,000.00

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม นําชีวิต
ไปสูการอยูรวมกันอยางสงบสุขมี
เศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานราก

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ปริมาณ 100 คน

โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลตําบลวัดชลอ

32,400,000

เพื่อกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล บริเวณตําบลวัดชลอ
จํานวน 1 หลัง

กอสรางเปนอาคารเรียน จํานวน 1 หลัง มีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 5,500 ตร.ม. ประกอบไปดวย หองเรียน
หองพักครู หองกิจกรรมเด็ก หองประชุม สระวายน้ําและ
อื่นๆ ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด

150,000.00

- เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด - เพื่อบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่นและชุมชนใน
การแกไขปญหายาเสพติด

- จัดคายเยาวชนปองกันยาเสพติดไมนอยกวา ๑ คาย/ป
- ประชุมคณะทํางานรวมกับศป.ปส.อ.บางกรวยและ
ผูเกี่ยวของไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป - จัดกิจกรรม To BE
Number One ไมนอยกวา ๑ ครัง้ /ป - จัดกิจกรรม
ชุมชนขาวสะอาดปลอดยาเสพติดไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดประจําปงบประมาณ 2560 (อุดหนุน
อําเภอบางกรวยตามหนังสือศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอบางกรวย )

325,000.00

เพื่อใหศูนยฯ มีงบประมาณในการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

สนับสนุนอําเภอบางกรวยเพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

๓๐

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

89.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทการ
ทําอาหาร

50,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพที่ตนสนใจ - เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ คน

90.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทหัถ
กรรม

90,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพที่ตนสนใจ - เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ คน

91.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทงานชาง
ตางๆ

90,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพที่ตนสนใจ - เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน

92.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภท
สิ่งประดิษฐ

90,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพที่ตนสนใจ - เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน

93.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการฝกอบรมอาชีพ ประเภทการ
บริการ

80,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรู
อาชีพที่ตนสนใจ - เพื่อเพิ่มรายไดลด

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมอาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ คน

๓๑

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

รายจายและขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน

94.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูด ีมีสุข

โครงการจัดแสดงสินคาและจัดจําหนาย
สินคาของเทศบาลเมืองบางกรวย

95.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000.00

- เพื่อใหประชาชนมีโอกาสได
จําหนายสินคาที่ไดรับการฝกอบรม
จากเทศบาลและกลุมอาชีพตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดลดรายจายและขยาย
โอกาสใหกับประชาชน

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑๐๐ คน

1,026,900.00

- เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน - เพื่อสํารองไฟฟา
รองรับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีแระสิทธิภาพการ
ทํางานไดดีขึ้น

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสําหรับคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคฯ จํานวน 3 ชุด
4.เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู
5.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู
6.เครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง
7.ตูเก็บเอกสาร
8.ตูล อกเกอร
9.โตะหมูบูชา
10.รถเข็นเหล็กอเนกประสงค
11.เครื่องพิมพ เลเซอร ขาวดํา

๓๒

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
12.เกาอี้รับแขกหนึ่งที่นั่ง
13.เกาอี้สํานักงาน
14.ตูเก็บเอกสารบานโลง 2 ตู
15.ตูบานเลื่อน 2 ตู
16.โทรศัพทมือถือ
17.พัดลมระบายอากาศ
18.เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
19.เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงานประมวลผลแบบที่ 2
พรอมชุดโปรแกรม
20.เครื่องสแกนเนอรสี่ขนาด A3
21.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA และขนาด 800VA

96.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ กองชาง

388,600.00

เพื่อเปนอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

1.จัดซื้อตูเหล็กเก็บ
2.คอมพิวเตอรโนตบุค
3.ชุดโปรแกรม
4.ชุดโปรแกรมจัดการ
5.กลองถายภาพนิ่ง
6. เกาอี้หุมหนังพีวีซี ลอเลื่อนอิสระ
7. นั่งรานเหล็ก
8. ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ
9. เครื่องทําน้ําเย็น

๓๓

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
10. รถยนตกระบะ แบบดับเบิล้ แคบ (ดีเซล)
11. โตะทํางานชนิดเหล็ก 7 ลิ้นชัก
12. เครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอรแบบมือถือ
13. เครื่องตบดิน
14.โตะทํางานชนิดเหล็ก
15.เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงานประมวลผล พรอมชุด
โปรแกรม
16.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

97.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดหาเครื่องมือครุภัณฑ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

10,656,000.00

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ
ของกองสาธารณสุข
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข

1.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบกระบะเททาย
2.ตูเย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต ฯ
3.เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมตา่ํ กวา 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมตา่ํ กวา 24,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
5.เครื่องถายเอกสาร ขาว-ดํา
6.เครื่องถายเอกสาร
7.เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 5 เครื่อง
8.รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
9.เกาอี้ปฏิบัติงานหุมดวยผา
10.เกาอี้ปฏิบตั ิงานหุมดวยหนัง

๓๔

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
11.เกาอี้โนตบุค พรอมโปรแกรม
12. เกาอี้ปฏิบัติงาน
13. โตะทํางานชนิดเหล็ก
14.เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงานสํานักงาน
15. เครื่องพนสารเคมีพนฝอยละออง ละเอียด ULV
16. เครื่องพนหมอกควัน SWING FOG
17. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนขนาด 18,000 บี
ทียู
18. รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย

98.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองสวัสดิการ
สังคม

848,600.00

- เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

1. คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน พรอมชุด
โปรแกรมปฏิบตั ิการและชุดโปรแกรมจัดการ
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

99.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ กองวิชาการและ
แผนงาน

450,800.00

เพื่อใหมีเครื่องปรับอากาศ สําหรับ
บริการผูมาใชบริการศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อใหมีอุปกรณขยายเสียงเคลื่อนที่
สําหรับใชงานนอกสถานที่ - เพื่อใช

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
2.โทรโขงแบบคาดเอวพรอมไมโครโฟนคาดศีรษะพกพา
จํานวน 1 ชุด
3. ไมโครโฟนไรสาย แบบมือถือ จํานวน 2 ชุด

๓๕

ลําดับที่

100.

ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร กอง
ระบบบริหารจัดการและ คลัง
การบริการสาธารณะ

จํานวน
งบประมาณ

95,200

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เปนอุปกรณขยายเสียงสําหรับการ
ประชุม หรือกิจกรรมตางๆ

4.เกาอี้ผูปฏิบัติงาน
5.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
6.เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา ชนิดไมมีหนวยความจํา
7.โตะทํางานชนิดเหล็ก
8.พัดลมไอเย็น
9.ชุดลําโพงเสียงกลาง
10.เครื่องมัลติมเิ ดียโปรเจคเตอร
11.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
พรอมโปรแกรม
12.เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงานสํานักงาน พรอม
โปรแกรม
13.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network
14.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

-เพื่อเปนอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสนิ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บฐานขอมูล
ตางๆของงานพัสดุและจัดเก็บ
ฐานขอมูลครุภัณฑพัสดุ รวมถึง
รองรับโปรแกรมดาตาเบสในอนาคต

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร
จํานวน 2 เครื่อง
3.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 ชุด
4.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

๓๖

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

-เพื่อรองรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-laas)ในการปฏิบตั ิงานใหมีความ
เสถียรมากขึ้น
-รองรับระบบของกรมบัญชีกลาง(eGP)ซึง่ เปนหัวใจหลักในการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ.ใหม

101.

102.

103.

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน กองคลัง
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

47,000

เพื่อใชบริการประชาชน และสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกองคลัง

- เกาอี้แถว 3 ที่นั่ง จํานวน 3 ชุด
- เกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน 5 ตัว
- เกาอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัว

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเคลื่อนที่
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

665,000

-เพื่อประสิทธิภาพการทํางานและ
เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน

1. ตูคอนเทนเนอร ขนาด 3x6 เมตร ความสูง 2.9 เมตร
จํานวน 2 ตู พรอมระบบภายในตู
2. เกาอี้สํานักงานแบบมีลอเลื่อนมีพนักพิงและที่นั่งขึ้น
โครงเหล็ก หุมหนัง PU ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมสามารถโยก
เอนและหมุนไดรอบตัวรองรับน้ําหนักได 113 ก.ก.
จํานวน 3 ตัว

100,000.00

- เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงาน
และประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล

บุคลากรภายในหนวยงานและประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ประมาณ 150 คน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการราชการไทยโปรงใส รวมกันตาน
คอรัปชั่น

๓๗

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

ขาวสารของราชการ - เพื่อใหเกิด
ความรวมมือกันระหวางเจาหนาทีร่ ัฐ
กับประชาชน ในการปองกันและขจัด
การทุจริตคอรัปชั่น

104.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงหองสุขาสํานักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย

2,000,000.00

เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผูรับบริการ

ปรับปรุงหองสุขาชายและหญิงทั้ง 4 ชั้น และกอสราง
หองสุขาคนพิการ บริเวณชั้น 1 จํานวน 1 หอง

105.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาบุคลากร

1,000,000.00

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีวิสยั ทัศนในการ
ทํางาน

จัดฝกอบรม สัมมนา ดูงาน พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในประเทศและตางประเทศ (เจาหนาที่
ทองถิ่น) , ผูบริหาร , สท , และผูท ี่เกี่ยวของ ไมนอยกวา
รอยละ 70

106.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรในองคกรเทศบาลเมืองบางกรวย

เพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ฝกอบรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย ไมนอยกวารอย
ละ 70 ของบุคลากรในองคกรเทศบาลเมืองบางกรวย

107.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ กองการศึกษา

- เพื่อเปนอุปกรณอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กองการศึกษา

1. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลขาว ? ดํา และสี
ความเร็ว 30 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง 2. เครื่องฟอก
อากาศ จํานวน 3 เครื่อง 3. โตะทํางานเหล็ก ชนิด 7
ลิ้นชักพรอมกระจก จํานวน 2 ตัว 4. เกาอี้ปฏิบัติงาน
แบบมีลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว 5. ตูเหล็กบานเลื่อน

30,000.00

515,600.00

๓๘

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
กระจก จํานวน 1 ตู 6. ชั้นเก็บของ จํานวน 30 ชอง
จํานวน 1 ตู 7. โทรทัศน แอล อี ดี ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน
1 เครื่อง 8 เครื่องเลน DVD จํานวน 2 เครื่อง

108.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑที่เก็บระวางแผนที่

20,000.00

เพื่อใหมีที่สําหรับจัดเก็บรักษา
เอกสารทางราชการใหเปนระเบียบ
เรียบรอย คนหาไดงาย

ที่เก็บระวางแผนที่ จํานวน 2 ชุด

109.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องวัด
ระยะทางดวยเลเซอร

20,000.00

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานการวัดระยะทางเปนไป
อยางถูกตอง และแมนยํา

เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร วัดระยะทางได 250 ?
300 เมตร มีฟงกชั่นการวัดหลากหลาย คํานวณ
ระยะทางพื้นที่และปริมาตรได มาตรฐานปองกันฝุนระดับ
IP 54จํานวน 1 ชุด

110.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

40,000.00

- เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานที่กลางในการปดประกาศสอบ
ราคา ปดประกาศประกวดราคา รับ
ซองและเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

อุดหนุนเงินงบประมาณใหแก องคการบริหารสวนตําบล
บางขุนกอง

๓๙

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

111.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณดานหลัง
สํานักงานเทศบาลฯ หลังเดิม

112.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

113.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการอบรมการใชงานคอมพิวเตอร
สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น

จํานวน
งบประมาณ
19,000,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เพื่อขยายพื้นที่การปฏิบตั ิงาน การ
ใหบริการประชาชนใหไดรับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น จํานวน 1 หลัง

197,300.00

- เพื่อพัฒนาระบบเครือขายของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดเก็บขอมูล และการรักษาขอมูลให
มีความทนทานสูงยิ่งขึ้น - เพื่อใชใน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ขององคกรและใชในการพัฒนา
เว็บไซตขององคกร

1. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ชอง จํานวน 3 ตัว
2. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External
Storage) จํานวน 1 ตัว
3. เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
4.ตูเอนกประสงค 3 บานเปด 2 ตู
5.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบ
ที่ 1
6.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบ
ที่ 2

300,000.00

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานดาน
ไอทีของพนักงานเทศบาล

อบรมคอมพิวเตอรใหแกพนักงานเทศบาลและผูบริหาร
จํานวน 80 คน

๔๐
จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

2,760,000.00

เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑเดิมที่เสื่อสภาพ

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ฯ

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.)

300,000.00

เพื่อใหสมาชิก (อปพร.) มีความรู
ความสามารถในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 60 คน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการฝกอบรม ทบทวน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

200,000.00

เพื่อใหเจาหนาที่งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครที่
ชวยเหลือเหตุสาธารณภัย มีความรู
ความชํานาญในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝกอบรมเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพเจาหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน จํานวนไมนอยกวา 25 คน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

100,000.00

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินให
ครอบคลุมครบถวน ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน

ป 2560 - แผนที่แมบท มีความถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบัน รอยละ 70 ป 2561 - แผนที่แมบทมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน รอยละ 80

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

114.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

115.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

116.

117.

๔๑

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

118.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการเผยแพรใหความรูเ กี่ยวกับการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม

119.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

120.

121.

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

20,000.00

1. ผูที่อยูในขายตองชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมมีความรูความเขาใจใน
การชําระภาษีทองถิ่น 2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

1. จัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีจาํ นวนไมนอย
กวา 5 ปาย รวมทั้งจัดทําคูม ือการชําระภาษี/แผนพับ
ประชาสัมพันธการชําระภาษี จํานวน 1,000 ฉบับ 2.
ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขั้นตอน และระยะเวลาการ
ยื่นแบบการชําระภาษีไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น

โครงการจัดเก็บรายไดเคลื่อนที่

10,000.00

1. เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนที่ชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมภายในเขตเทศบาล 2.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียม 3. เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการชําระภาษีใหกับ
ประชาชน

1. สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของรายได
ภาษีที่จัดเก็บเองของปที่ผานมา 2. ออกใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่อยางนอย จํานวน 5 ครั้ง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดทําสติ๊กเกอรรับชําระ
คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

30,000.00

1. เพื่อกระตุนใหผูอยูอาศัยในเขต
เทศบาลรวมใจกันชําระคาธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย 2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

1. จัดทําสติ๊กเกอรฯ จํานวนไมนอยกวา 2,000 แผน 2.
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของ
คาธรรมเนียมฯ ที่จัดเก็บเองของปที่ผา นมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญตาง ๆ

เพื่อใหประชาชนและหนวยงานตาง
ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยไดมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่

. จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวฯ2. จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ฯ 3. จัดงานวันปยะ

1,500,000.00

๔๒

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เทศบาลเมืองบางกรวยจัด เพื่อรวม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

มหาราชหรือ4. จัดงานพระราชพิธีตาง ๆ เกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ , พระบรมวงศานุวงศ และพิธีราช
สดุดตี าง ๆ

100,000.00

- เพือ่ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยและ
อําเภอบางกรวยใหคนทั่วไปรูจักมาก
ขึ้นรวมถึงการเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่

- แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลและอําเภอบางกรวยเปน
ที่รูจักอยางกวางขวาง - นักปนจักรยานและผูเ ขารวม
โครงการ 250 คน

30,000.00

- เพื่อเชื่อมความสามัคคีใหหมู
พนักงานเทศบาล / ลูกจาง / คณะ
ผูบริหาร - สรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

เจาหนาที่เทศบาล ลูกจาง คณะผูบ ริหารชุมชน และ
หนวยงานตาง ๆ ประมาณ 150 คน

122.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการปนจักรยานเพื่อสงเสริมสุขภาพ
และการทองเที่ยว

123.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการวันเทศบาล

124.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง

600,000.00

เพื่อเปนการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

เด็ก เยาวชน ประชาชนเขารวมกิจกรรม ประมาณ 300
คน

125.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

200,000.00

เพื่อเปนการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

เด็ก เยาวชน ประชาชนเขารวมกิจกรรม ประมาณ 100
คน

๔๓

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

126.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวนั ขึ้นป
ใหม

127.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

128.

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

30,000.00

เพื่อเปนการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

จัดงานทําบุญตักบาตรแดพระสงฆประชาชนและ
หนวยงานตาง ๆ เขารวมกิจกรรม ประมาณ 80 คน

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวนั
สงกรานต

200,000.00

- เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยคงอยูสืบไป - เพื่อ
จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลมี
สวนรวมในกิจกรรม

ผูสูงอายุ ประชาชน และผูเ กี่ยวของเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 200 คน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

100,000.00

- เพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ที่ถูกตองสมบูรณและเปนมาตรฐาน
สามารถนําไปใชประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น

- สํารวจจัดเก็บและบันทึกขอมูลพืน้ ฐาน ประมาณ
๒,๕๐๐ ครัวเรือน

129.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

100,000.00

เพื่อใหประชาชนมีความรูและ
ความสามารถเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนชุมชน

- จัดฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชนไมนอยกวา ๑ ครั้ง/ป ชุมชนจัดทําแผนชุมชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของชุมชน
ในเขตเทศบาล - ประชาคมแผนชุมชนไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของชุมชนทั้งหมด

130.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและ การจัดทํางบประมาณ

150,000.00

- เพื่อจัดทําขอมูล รายละเอียดของ
โครงการในการพัฒนา เทศบาล -เพื่อ

- จัดทําหรือจางทํา เอกสารแผนพัฒนา สามป จํานวน
๑๓๐ ชุด - จัดประชุมประชาคมเมือง และคณะกรรมการ

๔๔

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค

ผลผลิต

จัดทํางบประมาณ ของเทศบาลเมือง
บางกรวย

ชุดตาง ๆ - จัดทําหรือจางทํา เอกสารงบประมาณ
รายจาย จํานวน ๑๓๐ ชุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีวิสยั ทัศนในการ
ทํางานใหมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อจัดฝกอบรมเพิ่มทักษะภาษาตางประเทศใหแก
เจาหนาที่ทองถิ่น ผูบริหาร สท. และผูเ กี่ยวของ ไมนอย
กวารอยละ 50

131.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการอบรมภาษาตางประเทศเพื่อ
รองรับ AEC

300,000.00

132.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการอบรมสังคมแหงการเรียนรูสู
อาเซียน

70,000.00

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
เอาเซียนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภาษาประเพณีและวัฒนธรรม

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
จํานวน 1 ครั้ง

133.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

50,000.00

- เพื่อสงเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย - เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน

- เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนไม นอยกวา ๒๓ ชุมชน

134.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการกระจกหกดาน

60,000.00

- เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน - เพื่อรับทราบปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและหา
แนวทางรวมกันในการแกไขปญหา

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูเกี่ยวของไมนอย
กวา ๓ ครั้ง/ป

๔๕

ลําดับที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

135.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

136.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยีย่ ม
เยียนประชาชน

จํานวน
งบประมาณ
100,000.00

80,000.00

วัตถุประสงค

ผลผลิต

- เพื่อสงเสริมการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

- เพื่อจัดอบรมและจัดประชุมคณะผูบริหาร ,ส.ท. ,
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ประชาชนในทองที่ ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาประชาธิปไตยฯ การจัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริยและ

เพื่อรับทราบปญหาความตองการ
และแหไขปญหาใหกับประชาชน
รวมทั้งประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมของเทศบาล

ออกเดินเทาพบปะประชาชน เพื่อรับทราบปญหาความ
เดือดรอนของชุมชนหมูบานตาง ๆ รวมทั้งไปดําเนินการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชนและหมูบานจัดสรรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยไมนอยกวา 5 ครั้ง

ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลเมืองบางกรวย มีการอนุมัติการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
จํานวน 207,357,000 โดยไดมีการโอนเพิ่ม จํานวน 63,932,600 บาท โอนลดจํานวน
33,486,384 บาท งบประมาณผูกพัน จํานวน 158,078,377 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จํ า นวน 78,473,081.72 บาท และมี ง บประมาณคงเหลื อ จํ า นวน 1,251,757.28 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตร
การปองกันและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวม
2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยูดี
มีสุข
5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และการบริการ
สาธารณะ
รวม

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ

โอนเพิ่ม

2,400,000.00

4,000,000.00

1,288,100.00 4,141,120.00

970,695.50

84.50

76,392,000.00

2,600,000.00

5,852,600.00 69,232,317.00

3,906,683.00

400.00

29,570,000.00

1,670,000.00

10,160,600.00 17,566,400.00

3,180,583.45

332,416.55

77,266,600.00 32,850,000.00 10,541,700.00 32,434,070.00 67,057,335.30

83,494.70

21,728,400.00 22,812,600.00

โอนลด

ผูกพัน

5,643,384.00 34,704,470.00

เบิกจาย

คงเหลือ

3,357,784.47 835,361.53

207,357,000.00 63,932,600.00 33,486,384.00 158,078,377.00 78,473,081.72 1,251,757.28
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งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาการป้องก ันและแก้ไขปัญหานํ าท่วม

1

โครงการลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย

กองช่าง

2,000,000.00

0.00

1,029,300.00

0.00

970,695.50

4.50

2

โครงการก่อสร ้างดาดคลองตัวยู ชุมชนวัดลุม
่
คงคาราม

กองช่าง

400,000.00

0.00

258,800.00

141,120.00

0.00

80.00

3

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายนํ า
สะพานพระราม 7

กองช่าง

4,000,000.00

4,000,000.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

0.00

กันเงินตัดปี

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

4

โครงการชดเชยค่างานสิงก่อสร ้างแบบปรับ
ราคาได ้ (ค่า K)

กองช่าง

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

ไม่มีการชดเชย
ค่า K

5

โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. พร ้อมบ่อพักราง
วี,ท่อระบายนํ า บริเวณ ซอยประมวญสุข
(เทิดพระเกียรติ 3) หมู่ 5 ตําบลวัดชลอ

กองช่าง

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

ยกเลิกโครงการ

6

โครงการทาสี ตีเส ้น เครืองหมายจราจร
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ และตําบลบางกรวย

กองช่าง

1,000,000.00

0.00

355,000.00

645,000.00

0.00

0.00

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

7

โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. พร ้อม ท่อ
ระบายนํ า , บ่อพัก,รางวี บริเวณหมู่บ ้านศรี
บัณฑิต 3 หมู่ 6 ตําบลบางกรวย

กองช่าง

500,000.00

0.00

63,000.00

437,000.00

0.00

0.00

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

8

โครงการก่อสร ้างสะพานทางเดินเท ้า ค.ส.ล.
(บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง) หมู่10 ตําบล
วัดชลอ

กองช่าง

230,000.00

0.00

42,900.00

0.00

187,032.00

68.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
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งบประมาณทีอนุมตั ิ

โครงการปรับปรุงถนน หมูบ
่ ้าน ส. ภาณุรังษี
หมูท
่ ี 7,8,9 ตําบลบางกรวย

กองช่าง

15,700,000.00

0.00

0.00

15,700,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

10

โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงหล่อ หลัง
หมูบ
่ ้านสมชาย หมูท
่ ี 5,6 ตําบลบางกรวย

กองช่าง

9,700,000.00

0.00

0.00

9,700,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

11

โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. พร ้อมท่อระบาย
นํ า,รางวี,บ่อพัก บริเวณซอย ส.ภาณุรังษี ซ.1
(ช่วง 2) ม.9 ตําบลบางกรวย

กองช่าง

1,300,000.00

0.00

10,000.00

1,290,000.00

0.00

0.00

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

12

โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. พร ้อมท่อระบาย
นํ ารางวี,บ่อพัก บริเวณ ซอยช่างอาวุธ (ตรง
ข ้ามวัดจันทร์) ม.6 ตําบลบางกรวย

กองช่าง

700,000.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

13

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนํ าภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ตําบลวัดชลอ , ตําบล
บางกรวย

กองช่าง

2,000,000.00

0.00

150,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

14

โครงการก่อสร ้าง ท่อระบายนํ า บ่อพัก รางวี
บริเวณหมูบ
่ ้านสมชาย จากบริเวณสะพาน
คลองวัดจันทร์ ถึงแยกสมชาย ซอย 1

กองช่าง

1,000,000.00

0.00

108,000.00

0.00

892,000.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

กองช่าง

3,100,000.00

0.00

700,000.00

2,400,000.00

0.00

0.00

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

กองช่าง

2,000,000.00

0.00

466,600.00

1,533,317.00

0.00

83.00

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

0.00

0.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

ลําดับ
ที
9

15
16
17

ชื อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนชุมชนวัดลุม
่ คงคาราม
จากบริเวณปากทางคอนโดนิรันดร์ ถึงซุ ้มวัด
ลุม
่ คงคาราม
โครงการปรับปรุงโป๊ ะท่าเทียบเรือ บริเวณตรง
ข ้ามอําเภอบางกรวย ริมคลองบางกอกน ้อย
ตําบลวัดชลอ
โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายนํ า ,
บ่อพัก ,รางวี บริเวณหมูบ
่ ้าน ส.ภานุรังสี ซอย
19 หมู่ 9 ตําบลบางกรวย

กองช่าง
8,400,000.00

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

8,400,000.00

คงเหลือ

การดําเนินงาน
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ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

18

โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. ทางเข ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จงถนอม ถึง
ลํากระโดง หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ

กองช่าง

โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล. บริเวณชุมชน
สินพัฒนา หมูท
่ ี 1 ตําบลบางกรวย

กองช่าง

19
20
21
22

โครงการก่อสร ้างทางเดินเท ้า ค.ส.ล. บริเวณ
วัดสนามใน ถึงวัดสนามนอก หมูท
่ ี 4 ตําบลวัด
ชลอ
โครงการก่อสร ้างโป๊ ะท่าเทียบเรือบริเวณท่านํ า
วัดสัก ตําบลวัดชลอ
โครงการก่อสร ้างสะพานทางเดินเท ้า ค.ส.ล.
บริเวณข ้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) นนทบุร ี (วัดกล ้วย) หมู่ 3 ตําบลวัด
ชลอ

กองช่าง
กองช่าง

โอนลด

0.00

4,000,000.00
498,000.00
1,640,000.00

กองช่าง

ผูกพัน

0.00

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร ้อมบ่อพัก
และรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนบางกรวย-จง
ถนอมช่วงสะพานข ้ามคลองบางกอกน ้อยถึง
สุดเขตเทศบาล

กองช่าง

25

โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน ้อย จาก
บริเวณคลองวัดกระโจมทอง หมู่ 2 ตําบลวัด
ชลอ ถึงแยกเทิดพระเกียรติ หมู่ 3 ตําบลวัด
ชลอ

กองช่าง

26

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ า บ่อพัก รางวี
บริเวณปากซอยลุม
่ พัฒนา 1 ถึง ซอยลุม
่
พัฒนา 1/1 หมู่ 5

กองช่าง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

คงเหลือ

การดําเนินงาน

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

4,000,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

498,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

1,640,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

530,000.00

0.00

0.00

459,000.00

459,000.00

0.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

9,000,000.00
0.00

เบิกจ่ าย

2,700,000.00

530,000.00
กองช่าง

24

โอนเพิม

2,700,000.00

โครงการติดตั งป้ ายเตือนทางโค ้งแบบมีไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

23

งบประมาณทีอนุมตั ิ

9,000,000.00
1,400,000.00

0.00

1,400,000.00
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27

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ า บ่อพัก และราง
วี ค.ส.ล. ถนนบางกรวย-ไทรน ้อย ซอย 2
(ซอยเพิมทองคํา) จากถนนบางกรวย-ไทร
น ้อย ถึงบ ้านเลขที 29/4 หมู่ 2 ตําบลบาง
กรวย

กองช่าง

28

โครงการปรับปรุงเปลียนโคมไฟฟ้ าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

กองช่าง

29

โครงการฝึ กอบรม ด ้านการจราจร

30

โครงการสนับสนุนกิจการจราจรภายในเขต
เทศบาล

31

โครงการติดตั งป้ ายจราจร ป้ ายบอกทาง
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

32

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงไฟกระพริบ
และไฟสลับช่องจราจร

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

0.00

คงเหลือ

0.00

0.00

การดําเนินงาน

กันเงินตัดปี

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,620,000.00

0.00

1,063,500.00

0.00

556,400.00

100.00

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

15,000.00

0.00

2,200.00

0.00

12,725.00

75.00

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

กองช่าง

500,000.00

0.00

91,400.00

0.00

408,526.00

74.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

ตรวจสอบไม่
พบการชํารุ ด
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ทางตํารวจ
ไม่ได้ขอการ
สนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาคุณภาพ
สิงแวดล้อม

33

ค่าใช ้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยให ้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

กองสาธารณสุข
ฯ

2,300,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2,040,506.25

59,493.75

34

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารกําจัดขยะมูลฝอย
แบบมีสว่ นร่วม

กองสาธารณสุข
ฯ

800,000.00

0.00

735,800.00

0.00

63,480.00

720.00

35

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้าน
สิงแวดล ้อม

กองสาธารณสุข
ฯ

300,000.00

0.00

260,900.00

0.00

39,080.00

20.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
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งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

36

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน
(BCDชุมชน)

กองสาธารณสุข
ฯ

50,000.00

0.00

0.00

0.00

48,580.00

1,420.00

37

โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ

กองสาธารณสุข
ฯ

0.00

20,000.00

13,500.00

0.00

0.00

6,500.00

38

โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน

กองสาธารณสุข
ฯ

0.00

300,000.00

224,000.00

0.00

75,950.00

50.00

39

โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองบางกรวย

กองสาธารณสุข
ฯ

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

40

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์การกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกล
ู

กองสาธารณสุข
ฯ

0.00

300,000.00

26,800.00

0.00

9,150.00

264,050.00

41

โครงการชุมชนน่าอยูม
่ งุ่ สู่ Zero waste

กองสาธารณสุข
ฯ

0.00

300,000.00

266,100.00

0.00

33,850.00

50.00

42

โครงการรักษ์ คณ
ุ รักษ์ โลก

กองสาธารณสุข
ฯ

0.00

200,000.00

60,200.00

0.00

139,797.20

2.80

43

โครงการสร ้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย ์

กองสาธารณสุข
ฯ

500,000.00

500,000.00

44

โครงการคืนคลองสวยสูช
่ ม
ุ ชน

กองสาธารณสุข
ฯ

1,000,000.00

0.00

338,600.00

0.00

45

โครงการก่อสร ้างระบบฟื นฟูคณ
ุ ภาพนํ าใน
คลอง

25,000,000.00

0.00

7,433,600.00

46

โครงการอบรมเจ ้าหน ้าทีผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านการ
จัดการเหตุรําคาญ

กองสาธารณสุข
ฯ

50,000.00

0.00

47

โครงการนิทรรศการวันสิงแวดล ้อมโลก

กองสาธารณสุข
ฯ

20,000.00

0.00

กองช่าง

การดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

0.00

ยกเลิกโครงการ

661,400.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

17,566,400.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

38,600.00

0.00

11,320.00

80.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

3,900.00

0.00

16,085.00

15.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

52
ลําดับ
ที
48

ชื อโครงการ
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ส ิงแวดล ้อม

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน

กองสาธารณสุข
ฯ

50,000.00

0.00

8,600.00

0.00

41,385.00

15.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาคุณภาพชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ี
สุข

49

กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท ้องถินหรือพืนที

กองสาธารณสุข
ฯ

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

1,150,000.00

0.00

50

โครงการฝึ กอบรมพัฒนาผู ้ทําหน ้าทีดแ
ู ล
สุขภาพในชุมชน

กองสาธารณสุข
ฯ

700,000.00

0.00

538,700.00

0.00

161,245.00

55.00

51

โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

กองสาธารณสุข
ฯ

50,000.00

0.00

1,600.00

0.00

48,380.00

20.00

52

โครงการอบรมผู ้ประกอบการร ้านอาหารและ
แผงลอย

กองสาธารณสุข
ฯ

50,000.00

0.00

21,100.00

270.00

28,600.00

30.00

53

โครงการตรวจร ้านอาหารมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good
teste)

กองสาธารณสุข
ฯ

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

54

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ ้า

กองสาธารณสุข
ฯ

100,000.00

0.00

38,600.00

0.00

61,400.00

0.00

55

โครงการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย

กองสาธารณสุข
ฯ

50,000.00

0.00

0.00

0.00

49,870.00

130.00

56

โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู ้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

53,750,000.00

0.00

2,719,100.00

0.00

51,021,900.00

9,000.00

57

โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

6,240,000.00

0.00

536,800.00

0.00

5,700,800.00

2,400.00

58

โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์

กองสวัสดิการ
สังคม

450,000.00

0.00

52,000.00

0.00

398,000.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

53
ลําดับ
ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

59

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

300,000.00

0.00

214,900.00

0.00

85,050.00

50.00

60

โครงการช่วยเหลือประชาชนทีประสบสาธารณ
ภัย

กองสวัสดิการ
สังคม

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

61

โครงการจัดเก็บข ้อมูลคนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

62

โครงการฝึ กอาชีพคนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

100,000.00

0.00

59,000.00

0.00

40,975.00

25.00

63

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

กองสวัสดิการ
สังคม

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

64

โครงการกลุม
่ สตรีบําเพ็ญประโยชน์

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000.00

0.00

1,700.00

0.00

48,225.00

75.00

65

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
่ สตรีพัฒนาเมือง
บางกรวย

กองสวัสดิการ
สังคม

1,500,000.00

0.00

1,432,300.00

0.00

67,700.00

0.00

66

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผู ้สูงอายุครบบวง
จร

กองสาธารณสุข
ฯ

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

67

โครงการฝึ กอาชีพแก่เด็กด ้อยโอกาส

กองการศึกษา

50,000.00

0.00

32,900.00

0.00

17,061.00

39.00

68

โครงการอาหารเสริม (นม)

กองการศึกษา

2,734,500.00

0.00

342,600.00

0.00

2,391,864.30

35.70

69

โครงการอาหารกลางวัน

กองการศึกษา

3,264,000.00

0.00

160,000.00

0.00

3,104,000.00

0.00

การดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ไม่มีประชาชน
ทีประสบเหตุสา
ธารภัย
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ยกเลิกโครงการ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

54
ลําดับ
ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

70

โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)

กองการศึกษา

1,730,100.00

0.00

181,300.00

0.00

1,548,800.00

0.00

71

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา

300,000.00

0.00

115,500.00

0.00

184,409.00

91.00

72

โครงการสร ้างงานสร ้างอาชีพชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

500,000.00

0.00

450,000.00

0.00

49,891.00

109.00

73

โครงการฝึ กอบรมอาชีพประเภทการทําอาหาร

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000.00

40,200.00

0.00

9,710.00

90.00

74

โครงการฝึ กอบรมอาชีพประเภทการบริการ

กองสวัสดิการ
สังคม

80,000.00

80,000.00

75

โครงการฝึ กอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

90,000.00

71,200.00

0.00

18,714.00

86.00

76

โครงการฝึ กอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม

กองสวัสดิการ
สังคม

90,000.00

54,000.00

0.00

36,000.00

0.00

77

โครงการฝึ กอบรมอาชีพประเภทสิงประดิษฐ์

กองสวัสดิการ
สังคม

90,000.00

45,900.00

0.00

44,090.00

10.00

78

โครงการจัดแสดงสินค ้าและจัดจําหน่ายสินค ้า
ของเทศบาลเมืองบางกรวย

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

79

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000.00

0.00

13,700.00

0.00

36,270.00

30.00

80

โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้นํ าชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

1,500,000.00

0.00

1,469,400.00

3,600.00

27,000.00

0.00

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

0.00

การดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ยกเลิกโครงการ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ยกเลิกโครงการ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

55
ลําดับ
ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน

81

โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

50,000.00

0.00

49,760.00

240.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

82

โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ(ร่วม)

กองการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ยกเลิกโครงการ

83

โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอืน

กองการศึกษา

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

ยกเลิกโครงการ

84

โครงการฝึ กอบรมกีฬาภาคฤดูร ้อน

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

62,000.00

0.00

37,255.00

745.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

85

โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุร ี

กองการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ยกเลิกโครงการ

86

ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาครูผู ้ดูแลเด็ก/ผู ้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

138,000.00

0.00

35,600.00

30,200.00

72,200.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

87

โครงการอบรมและพัฒนาคนเพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา

250,000.00

0.00

241,000.00

0.00

8,935.00

65.00

88

โครงการอุดหนุนเงินเพือพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

89

โครงการจัดอบรมผู ้ปกครองเด็กเล็ก

กองการศึกษา

30,000.00

0.00

22,900.00

0.00

7,035.00

65.00

90

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้นอกห ้องเรียน

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

42,300.00

0.00

57,656.00

44.00

91

โครงการคุณธรรมนํ าชีวต
ิ พอเพียงตาม
พระราชดําริ

กองการศึกษา

50,000.00

0.00

8,900.00

0.00

41,040.00

60.00

92

โครงการก่อสร ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลตําบลวัดชลอ

กองการศึกษา

0.00

32,400,000.00

0.00

32,400,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

93

โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด

กองสวัสดิการ
สังคม

150,000.00

0.00

121,500.00

0.00

28,500.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

56
ลําดับ
ที
94

ชื อโครงการ
โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
ประจําปี งบประมาณ 2560 (อุดหนุนอําเภอ
บางกรวยตามหนังสือศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอบางกรวย )

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

กองสวัสดิการ
สังคม

325,000.00

0.00

0.00

0.00

325,000.00

0.00

สํานักปลัดฯ

813,900.00

213,000.00

111,600.00

487,035.80

427,391.60

872.60

กองช่าง

269,800.00

118,800.00

21,800.00

132,545.00

233,710.00

545.00

9,689,000.00

967,000.00

10,600.00

10,251,800.00

227,270.00

166,330.00

61,600.00

787,000.00

0.00

848,589.20

0.00

10.80

224,000.00

226,800.00

17,600.00

50,000.00

379,817.55

3,382.45

0.00

0.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

0.00

0.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

100,000.00

0.00

59,000.00

0.00

40,800.00

200.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
และการบริการสาธารณะ

95

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ สํานักปลัดเทศบาล

96

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ กองช่าง

97

โครงการจัดหาเครืองมือครุภัณฑ์ กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล ้อม

98

โครงการจัดซือครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม

99

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

กองสาธารณสุข
ฯ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองวิชาการและ
แผนงาน

100

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง

กองคลัง

101

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน กองคลัง

กองคลัง

102

โครงการจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานเคลือนที

สํานักปลัดฯงาน
เทศกิจ

103

โครงการราชการไทยโปร่งใส ร่วมกันต ้าน
คอรัปชัน

กองวิชาการและ
แผนงาน

104

โครงการปรับปรุงห ้องสุขาสํานักงานเทศบาล
เมืองบางกรวย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

95,200
47,000
665,000

95,200
47,000
665,000

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
กันเงินตัดปี

57
ลําดับ
ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน

105

โครงการพัฒนาบุคลากร

สํานัก
ปลัดเทศบาล

1,000,000.00

0.00

885,800.00

0.00

114,150.00

50.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

106

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรในองค์กรเทศบาลเมืองบางกรวย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ยกเลิกโครงการ

107

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ กองการศึกษา

กองการศึกษา

515,600.00

0.00

35,100.00

182,800.00

293,870.01

3,829.99

108

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ท ีเก็บระวางแผนที

กองคลัง

20,000.00

25,000.00

5,000.00

0.00

40,000.00

0.00

109

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองวัดระยะทางด ้วย
เลเซอร์

กองคลัง

20,000.00

25,000.00

14,500.00

0.00

30,495.00

5.00

110

โครงการสนับสนุนการปฏิบัตงิ านศูนย์รวม
ข ้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถินระดับอําเภอ อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร ี

กองคลัง

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

111

โครงการก่อสร ้างอาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองบางกรวยบริเวณด ้านหลังสํานั กงาน
เทศบาลฯ หลังเดิม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

0.00

19,000,000.00

0.00

19,000,000.00

0.00

0.00

กันเงินตัดปี

112

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

197,300.00

0.00

87,000.00

46,000.00

62,500.00

1,800.00

113

โครงการอบรมการใช ้งานคอมพิวเตอร์สําหรับ
เจ ้าหน ้าทีท ้องถิน

กองวิชาการและ
แผนงาน

300,000.00

0.00

223,400.00

0.00

76,570.00

30.00

114

โครงการจัดหาเครืองมือเครืองใช ้ในการ
ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย

1,360,000.00

1,400,000.00

1,154,900.00

898,500.00

86,550.70

620,049.30

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

58
ลําดับ
ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน

300,000.00

0.00

115,700.00

0.00

184,241.30

58.70

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

200,000.00

0.00

98,700.00

0.00

101,298.10

1.90

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

กองคลัง

100,000.00

0.00

51,200.00

0.00

48,796.00

4.00

โครงการเผยแพร่ให ้ความรู ้เกียวกับการชําระ
ภาษี และค่าธรรมเนียม

กองคลัง

20,000.00

0.00

0.00

0.00

18,880.00

1,120.00

119

โครงการจัดเก็บรายได ้เคลือนที

กองคลัง

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

120

โครงการจัดทําสติกเกอร์รับชําระค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย

กองคลัง

30,000.00

0.00

2,000.00

0.00

28,000.00

0.00

121

โครงการจัดงานพิธใี นวันสําคัญต่าง ๆ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

1,500,000.00

0.00

892,490.00

0.00

570,880.21

36,629.79

122

โครงการปั นจักรยานเพือส่งเสริมสุขภาพและ
การท่องเทียว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

ยกเลิกโครงการ

123

โครงการวันเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000.00

0.00

19,500.00

0.00

10,430.00

70.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

124

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

ยกเลิกโครงการ

125

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

กองการศึกษา

200,000.00

0.00

113,900.00

0.00

86,070.00

30.00

126

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึนปี ใหม่

กองการศึกษา

30,000.00

0.00

22,400.00

0.00

7,520.00

80.00

115

โครงการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรือน (อพปร.)

116

โครงการฝึ กอบรม ทบทวน การป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

117

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ

118

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

59
ลําดับ
ที

ชื อโครงการ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณทีอนุมตั ิ

โอนเพิม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

การดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

127

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

กองการศึกษา

200,000.00

0.00

112,000.00

0.00

87,835.00

165.00

128

โครงการสํารวจและจัดเก็บข ้อมูลพืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

129

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

130

โครงการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและ การจัดทํางบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

150,000.00

0.00

90,294.00

0.00

59,706.00

0.00

131

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพือรองรับ
AEC

สํานัก
ปลัดเทศบาล

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

132

โครงการอบรมสังคมแห่งการเรียนรู ้สูอ
่ าเซียน

กองการศึกษา

70,000.00

0.00

48,800.00

0.00

21,183.00

17.00

133

โครงการจัดตั งชุมชนและเลือกตั ง
คณะกรรมการชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000.00

0.00

47,000.00

0.00

3,000.00

0.00

134

โครงการกระจกหกด ้าน

กองสวัสดิการ
สังคม

60,000.00

0.00

27,400.00

0.00

32,550.00

50.00

135

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท
์ รง
เป็ นประมุข

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

ยกเลิกโครงการ

136

โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยียมเยียน
ประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000.00

50,000.00

35,700.00

0.00

44,270.00

30.00

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

รวม

207,357,000.00 63,932,600.00 33,486,384.00 158,078,377.00 78,473,081.72 1,251,757.28

ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว
ดําเนินการเสร็ จ
สิ นแล้ว

60
สรุปผลการดําเนินงาน ป 2560
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย
การสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 ของเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี มีโครงการตามแผนพัฒนาสามป จํานวน 164 โครงการ งบประมาณ 407,369,750 บาท
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 136 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.93 ของโครงการตามแผน
งบประมาณตั้งไว จํานวน 270,789,600 บาท คิดเปนรอยละ 66.47 ของงบประมาณตามแผน
โครงการที่เบิกจายงบประมาณ จํานวน 82 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 ของโครงการ
ตามแผน โดยไดเบิกจายงบประมาณ จํานวน 78,473,081.72 บาท คิดเปนรอยละ 19.26 ของ
งบประมาณตามแผน
โครงการที่กันเงินตัดป/ผูกพัน จํานวน 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.68 ของโครงการตาม
แผน งบประมาณที่ กั น เงิ น ตั ด ป จํ า นวน 158,044,307 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 38.80 ของ
งบประมาณตามแผน และไดยกเลิกโครงการ จํานวน 12 โครงการ/ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
จํานวน 13 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้

ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยูดีมีสุข
5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการสาธารณะ
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
อนุมัติงบประมาณ
สามป
งบ
งบ
จํานวน
จํานวน
ประมาณ
โครงการ ประมาณ
โครงการ

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

กันเงินตัดป/ผูกพัน
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

3

6,400,000

3

6,400,000

1

970,695.50

2

4,141,120

38

106,097,000

29

78,992,000

6

3,906,683

19

69,232,317

20

25,150,000

16

31,240,000

12

3,180,583.45

1

17,566,400

51

185,424,600

46

109,666,600

35

67,057,335.30

1

32,400,000

52

84,298,150

42

44,491,000

28

3,357,784.47

6

34,704,470

164

407,369,750

136

270,789,600

82

78,473,081.72

29 158,044,307

61

สรุปโครงการทีดําเนินงานในรอบปี 2560

9%

9%

21%

61%

เบิกจ่าย
ยกเลิกโครงการ

กันเงินตัดปี /ผูกพัน
ดําเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการ(แยกตามยุทธศาสตร์ )
เบิกจ่าย

ดําเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ

กันเงินตัดปี //ผูกพัน

ยกเลิกโครงการ

35
28
19
12
6
1 0 2 0
ยุทธศาสตร์ ที 1

3

ยุทธศาสตร์ ที 2

1

2 1 1
ยุทธศาสตร์ ที 3

4

6
1

ยุทธศาสตร์ ที 4

4

6

ยุทธศาสตร์ ที 5

4

62
407,369,750.00
450,000,000.00
400,000,000.00
270,789,600.00

350,000,000.00
300,000,000.00

งบประมาณตามแผน

78,473,081.72

250,000,000.00

158,044,307.00

200,000,000.00

งบประมาณทีได้ รับ
เบิกจ่าย
กันเงินตัดปี /ผูกพัน

150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-

สรุปตามงบประมาณ

โครงการ(แยกตามยุทธศาสตร์ )
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
-

ยุทธศาสตร์ ที 1

ยุทธศาสตร์ ที 2

ยุทธศาสตร์ ที 3

ยุทธศาสตร์ ที 4

ยุทธศาสตร์ ที 5

งบประมาณตามแผน

6,400,000.00

106,097,000.00

25,150,000.00

18,542,600.00

84,295,150.00

งบประมาณทีได้ รับ

6,400,000.00

78,992,000.00

31,240,000.00

109,666,600.00

44,491,000.00

970,695.50

39,069,683.00

3,180,583.45

67,057,335.30

3,357,784.47

4,141,120.00

69,232,317.00

17,566,400.00

32,400,000.00

34,704,470.00

เบิกจ่าย
กันเงินตัดปี /ผูกพัน

63

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมี
ความประสงค จ ะเสนอความคิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะ การบริ ห ารงานของเทศบาลเมื องบางกรวย
สามารถติ ด ต อ สอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ เ ทศบาลเมื อ งบางกรวย หรื อ แจ ง ผ า นผู บ ริ ห ารเทศบาล
เมืองบางกรวยทราบ เพื่อที่จะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจนจรัล)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

