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บทน ำ 

ตามที่ เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) และ
ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาไปแล้ว นั้น 

 บัดนี้ เทศบาลเมืองบางกรวย มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ดังนั้นจึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2561) เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

ปี 2560   ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะ 
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูลข่าวสาร 

 
 

1 

 
 

500,000 

 
 

1 

 
 

500,000 

 
 

1 

 
 

500,000 

 
 

3 

 
 

1,500,000 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

ปี 2560   ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ า 

 
1 

 
4,000,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
4,000,000 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 1 4,000,000 - - - - 1 4,000,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 

 
3 

 
2,263,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 
3 

 
2,263,000 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 3 2,263,000 - - - - 3 2,263,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
8 

 
1,670,000 

 
7 

 
1,620,000 

 
7 

 
1,620,000 

 
22 

 
4,910,000 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 8 1,670,000 7 1,620,000 7 1,620,000 22 4,910,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพและพัฒนา
รายได้ประชาชน 

 
7 

 
510,000 

 
7 

 
510,000 

 
7 

 
510,000 

 
21 

 
1,530,000 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 7 510,000 7 510,000 7 510,000 21 1,530,000 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

ปี 2560   ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะ 
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์การ 
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูลข่าวสาร 
5.4 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
5.5 แนวทางการพัฒนาระบบรายได้ 
5.7 แนวทางการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน 
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพฒันาตา่ง ๆ ของ
เทศบาล 

 
 

3 
1 
 

1 
 

2 
1 

 
 

557,600 
500,000 

 
2,150,000 

 
13,500,000 

2,000 

 
 
- 
- 
 
- 
 

1 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 

500,000 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 

1 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 

500,000 
- 

 
 

3 
1 
 

1 
 

4 
1 

 
 

557,600 
500,000 

 
2,150,000 

 
14,500,000 

2,000 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 8 16,709,600 1 500,000 1 500,000 10 17,709,600 
รวมทั้งสิ้น 27 25,152,600 15 2,630,000 15 2,630,000 57 30,412,600 
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เปลี่ยนแปลงแผน  
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบข้อมูลข่ำวสำร 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

(แผนเดิม) 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการอบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหาร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งานด้านไอทีของพนักงาน
เทศบาล 

- อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหาร จ านวน 80 คน 

500,000 
งบเทศบาล 

 - - - จ านวนพนักงานที่
มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

- พนักงานเทศบาล
มีความรู้ด้านไอที 
เพื่อมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

(เปลี่ยนแปลงแผน) 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการอบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
งานดา้นไอทีของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

- อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จ านวน 
80 คน 

500,000 
งบเทศบาล 

 - - - จ านวนเจ้าหนา้ที่
ที่อบรมมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

- เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมี
ความรู้ด้านไอที เพื่อมา
ใช้ในการปฏิบัตงิานเพิ่ม
มากข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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เพิ่มเติมแผน  
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
-  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที ่1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

1.  ยทุธศำสตร์กำรกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำระบบระบำยน้ ำ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงประตูระบาย
น้ า สะพานพระราม 7 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
ระบายน้ า (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

4,000,000 
งบเทศบาล 

 - - จ านวนประตู
ระบายน้ าที่
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2.1 แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือและสำธำรณูปโภค 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการก่อสร้าง 
วงเวียนแยก 4 อ. 
บริเวณถนนบางกรวย-
ไทรน้อย ต าบลวัดชลอ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไป-มาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวงเวียน และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

500,000 
งบเทศบาล 

 - - วงเวียนมีการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ซอยลุ่มพัฒนา หมู่ 5 
ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรผ่าน ไป – 
มา 

ปรับผิวถนนพาราแอสฟัลทต์ิก 
กว้าง 5.20 เมตร ยาว 420 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,184 ตารางเมตร 
(ตามแบบปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

1,143,000 
เงินอุดหนุน 

 - - ความยาวของถนน
ที่ด าเนินการ 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรและปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

 
  



หน้า 11 จาก 34 
 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 1 พัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2.1 แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือและสำธำรณูปโภค 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ทางเข้าหมู่บ้าน 
เทพประทาน หมู่ 5 
ต าบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรผ่านไป – 
มา 

ปรับปรุงผิวถนนพารา 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4.50 – 4.90 เมตร ยาว 
260 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,222 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

620,000 
เงินอุดหนุน 

 - - ความยาวของถนน
ที่ด าเนินการ 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรและปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

  



หน้า 12 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการจัดท าแผน
แม่บท การจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาล
เมืองบางกรวย 

เพื่อจัดประชุมก าหนด
กรอบ/แนวทางในการ
ด าเนินงานจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมือง 
บางกรวยให้มีประสทิธิภาพ 

สร้างแผนแม่บทในการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบางกรวย 
จ านวน 1 ฉบับ 

50,000 
งบเทศบาล 

 - - มีแผนแม่บทในการ
จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในพืน้ที่
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

มีกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองบาง
กรวยที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

เพื่อจัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพนัธ์และปลูก
จิตส านึกและปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมการทิ้งขยะมูล
ฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 

จัดท าสื่อตา่ง ๆ เชน่  
แผ่นพับ , ป้ายไวนลิ ,  
สื่อมัลติมิเดีย 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

จ านวนการจัดท า
แผ่นพับ ,  
ป้ายไวนลิและ
วิดีโอ
ประชาสัมพนัธ ์

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการทิ้ง
ขยะมูลฝอยไปใน
ทิศทางที่ดีขึน้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

3 โครงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากขยะ
อินทรีย์ 

เพื่อน าขยะอินทรีย์ในพืน้ที่
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
มาใช้ประโยชน์ ด้วยการ
ผลิตปุ๋ย , น้ าหมักจุลนิทรีย์ 
, น้ ายาเอนกประสงค์ เปน็
ต้น 

- สามารถผลิตปุ๋ยจาก
ขยะอินทรีย์ได้เดือนละไม่
น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 
- ผลิตน้ าหมักจุลินทรีย์
ชีวภาพไม่น้อยกว่า 100 
ลิตร/เดือน 
- ผลิตน้ ายาเอนกประสงค์
ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/
เดือน 

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

จ านวนการ
สร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
ขยะอินทรีย์ 
เช่น ปุ๋ย , น้ า
หมักจุลินทรีย์ 
, น้ ายา
เอนกประสงค ์

สามารถน าขยะอินทรีย์
กลับมาใชป้ระโยชน์
และเพิ่มมูลค่า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการชุมชนนา่อยู่
มุ่งสู่ Zero waste 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ มีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะจากครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและผู้ที่
เก่ียวข้อง จ านวน 1 คร้ัง 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมรับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนในพื้นที่เขต
เทศบาลฯ มีความรู้ใน
การคัดแยกขยะและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทิ้งขยะจากครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

5 โครงการรักษ์คุณ รักษ์
โลก 

เพื่อลดปริมาณการใช้
พลาสติกและโฟมในพื้นที่
เทศบาลเมืองบางกรวย 

จัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและผู้ที่
เก่ียวข้อง จ านวน 1 คร้ัง 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

ประชาชนลดการ
ใช้พลาสติก
และโฟมในพืน้ที่
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 

เพื่อให้การจัดการขยะ
อันตรายในชุมชนพืน้ที่เขต
เทศบาลฯ มปีระสิทธิภาพมี
การคัดแยกเพื่อน าไปก าจดั
อย่างถูกวิธี 

จัดซื้อภาชนะจัดเก็บขยะ
อันตรายชุมชนละ 1 ชุด 
จ านวน 49 ชุมชน 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

จ านวนชุมชนที่มี
ภาชนะรองรับ
ขยะอันตราย  

ท าให้เกิดการคัด
แยกขยะและ
ก าจัดขยะ
อันตรายในชุมชน
อย่างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรจัดกำรพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อำศัยชั้นดีรองรับกำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

7 โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

เพื่อให้ความรู้แนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อที่ถูกต้องแก่
สถานพยาบาลในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย 

ตรวจประเมินการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถานพยาบาลพื้นที่
เขตเทศบาลเมือง 
บางกรวย คิดเปน็ร้อยละ 
100 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

จ านวน
สถานพยาบาล
ที่ได้รับการ
ตรวจประเมิน 
 

สถานพยาบาลในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย
มีความรู้และแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่
ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลขยะมูล
ฝอยของเทศบาล
เมืองบางกรวย 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลขยะมูล
ฝอยในพื้นที่เขตเทศบาล 
เมืองบางกรวยเป็นรูปเล่ม 
- เพื่อน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบาง
กรวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวบรวมข้อมูลด้านขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวยจัดท าเป็น
รูปเล่มอย่างน้อยปลีะ 1 
เล่ม 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนเล่ม
ข้อมูลด้านขยะ
มูลฝอยในเขต
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

เจ้าหน้าที่สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่เทศบาล
เมืองบางกรวยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  



หน้า 16 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทการ
ท าอาหาร 

- เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย
และขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไมน่้อย
กว่า ๓๐ คน 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได ้
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  



หน้า 17 จาก 34 
 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ประเภทคหกรรม 

- เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้อาชีพที่ตน
สนใจ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายและขยายโอกาส
ให้กับประชาชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไมน่้อย
กว่า ๓๐ คน 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได ้
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  



หน้า 18 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

3 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทงาน
ช่างตา่งๆ 

- เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย
และขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไมน่้อย
กว่า ๒๐ คน 
 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได ้
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  



หน้า 19 จาก 34 
 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทงาน
หัตถกรรม 

- เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย
และขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไมน่้อย
กว่า ๒๐ คน 
 

80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได ้
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  



หน้า 20 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภท
สิ่งประดษิฐ ์

- เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย
และขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไมน่้อย
กว่า ๒๐ คน 
 

80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได ้
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ประเภทการ
บริการ 

- เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย
และขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

- จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไมน่้อย
กว่า ๒๐ คน 
 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
เพิ่มพูนรายได้  ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัวและ
สามารถขยายโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพได ้
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนอำชีพและพัฒนำรำยได้ประชำชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

7 โครงการจัดแสดง
สินค้าและจัดจ าหน่าย
สินค้าของเทศบาล
เมืองบางกรวย 

- เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
ได้จ าหนา่ยสนิค้าทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรมจากเทศบาล
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย
และขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
คน 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีโอกาสได้จ าหน่าย
สินค้าทีไ่ด้รับการ
ฝึกอบรมจาก
เทศบาลและ
สามารถน าไปต่อ
ยอดได้ 
- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ
เพียงพอส าหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานกองวิชาการฯ 
 
 
 
 
- ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงาน
ในกองวิชาการฯ 

๑. เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 
 
 
 
2. โต๊ะท างาน จ านวน 1 
ตัว 
 
3. เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 
ตัว 

26,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
7,000 

งบเทศบาล 

 - - จ านวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะที่
ก าหนดไว ้
 

- เพื่อให้สถานที่ มี
ความพร้อมในการ
ต้อนรับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  อีกทั้ง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
มาใช้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารฯ 
- การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

 -  ต่อ  -  4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไมน่้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
5. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 1 ชดุ 
7. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
1 เคร่ือง 

16,000 
งบเทศบาล 

 
 

3,800 
งบเทศบาล 

 
 

11,000 
งบเทศบาล 

3,200 
งบเทศบาล 

 - 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

 -  ต่อ  -  8. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง 
 
9. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
จ านวน 1 ชุด 
 
10. ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน จ านวน 1 ชดุ 

21,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

3,800 
งบเทศบาล 

 
 
 

11,000 
งบเทศบาล 

 - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

   

 
  



หน้า 26 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

 -  ต่อ  -  11. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network จ านวน 
1 เคร่ือง 
 
12. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง 

12,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

22,000 
งบเทศบาล 

 - 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

- 

   

 
  



หน้า 27 จาก 34 
 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาต ิ

1. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน่้อย
กว่า18.5 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง 
2. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 ชุด 
3. ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด 

29,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

3,800 
งบเทศบาล 

 
 

11,000 
งบเทศบาล 

 - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

จ านวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะที่
ก าหนดไว ้

- เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งาน กจ.) 

 
 

งาน กจ. 
 
 
 

งาน กจ. 

  



หน้า 28 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

 -  ต่อ  -  4. เคร่ืองสแกนเนอร์สีขนาด 
A3 จ านวน 1 เคร่ือง 
 
5. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 

150,000 
งบเทศบาล 

 
37,000 

งบเทศบาล 

 - 
 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
 
จ านวนครุภัณฑ์
ตามมาตรฐาน 

 
 
 
- มีครุภัณฑ์ใช้ในงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กร 

งาน กจ. 
 
 

งานธุรการ 

 
  



หน้า 29 จาก 34 
 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์กำร 
แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

3 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. จัดซื้อเคร่ืองพ่น
สารเคมีชนิดหมอกควัน 
จ านวน ๑ เครื่อง 
 
2. จัดซื้อเครื่องพ่นฝอย
ละอองละเอียด (ULV) 
แบบสะพายหลงั จ านวน 
๑ เครื่อง 

85,000 
งบเทศบาล 

 
 

95,000 
งบเทศบาล 

 - 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 

จ านวนครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะที่
ก าหนดไว ้

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  



หน้า 30 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบข้อมูลข่ำวสำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

   

1 โครงการจดัหา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

- เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 
บันทึกการรับ – ส่งแจ้งเวียนหนังสือ
ราชการ 
- เพิ่มความสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร
พร้อมกันภายในองค์กรด้วยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
- แสดงความสมัพันธ์ระหว่างเรื่องรับและ
เรื่องส่ง ประหยัดเวลาในการติดตามเรื่อง 
- ลดค่าส าเนาและการจัดส่งเอกสารให้
หน่วยงานลดค่าส าเนาและการจัดส่ง
เอกสารให้หน่วยงาน 
- ลดปัญหาเอกสารฉบับจริง สญูหายโดย
การจัดเก็บส าเนาเอกสารไว้ในระบบฯ 

จัดหาระบบสารบรรณ 
อิล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 
ระบบ 

500,000 
งบเทศบาล 

 - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

- การปฏิบัติงานสาร
บรรณ บันทึกรับ – ส่ง 
มีศักยภาพมากข้ึน 
- สามารถเข้าถึงข้อมลู
ได้พร้อมกันในองค์กร
ด้วยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
- ประหยัดเวลาในการ
ติดตามเรื่อง 
- ลดการส าเนาเอกสาร 
- มีการเก็บส าเนาใน
ระบบลดปัญหาเอกสาร
สูญหาย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  



หน้า 31 จาก 34 
 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย. 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.4 แนวทำงกำรส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

1 โครงการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

1. เคร่ืองสูบน้ าดีเซล ขนาดท่อทาง
ดูด – ทางส่ง ไมน่้อยกว่า ๑๒ นิว้ 
สูบน้ าไดไ้ม่น้อยกวา่ ๑,๖๐๐ ลบ.
ม./ชม  พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  ๑  
เครื่อง 
2. เคร่ืองสูบน้ าดีเซล ขนาดท่อทาง
ดูด – ทางส่ง ไมน่้อยกว่า ๘ นิ้ว สูบ
น้ าได้ไมน่้อยกว่า ๕๘๐ ลบ.ม./ชม  
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  ๑  เครื่อง 
3. เคร่ืองสูบน้ าดีเซล ขนาดท่อทาง
ดูด – ทางส่ง ไมน่้อยกว่า ๖ นิ้ว สูบ
น้ าได้ไมน่้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม./ชม  
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  ๑  เครื่อง 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

750,000 
งบเทศบาล 

 
 

400,000 
งบเทศบาล 

 - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

จ านวนครุภัณฑ์
ตามคุณสมบตัิที่
ก าหนด 

สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 
ในเบื้องต้นได้อยา่ง
เร่งด่วน   
และมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

 

  



หน้า 32 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.5 แนวทำงกำรพัฒนำระบบรำยได้ 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2560 

(บำท) 
 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

๑  โครงการจดัตั้ง
สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

- เพื่อรองรับการด าเนินการ
สถานธนานุบาลของเทศบาล
เมืองบางกรวย 
- เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุน
หมุนเวียนน าไปใช้บรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า 
- เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องยืมเงิน
เอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยอตัรา
สูง 
- เพื่อให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพซึ่งขาดลงช่ัวตราว 
- เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และผล
ก าไรน าไปท านุบ ารุงท้องถิ่น 

1. จัดซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อจัดตั้งสถานธนา-
นุบาล จ านวน 1 แห่ง 
2. ออกแบบและปรับปรุง
อาคารสถานธนานุบาล
พร้อมจัดหาอุปกรณต์าม
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติในการขออนุญาต
จัดตั้งสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0801.5/ว675 ลงวันท่ี 7 
มีนาคม 2558 

13,000,000 
งบเทศบาล 

 - - สถานธนานุบาล
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ก าหนด  

- เทศบาลเมืองบางกรวย 
ได้ด าเนินกิจการสถาน 
ธนานุบาล (โรงรับจ าน า) 
หรือสถานสินเช่ือของ
ท้องถิ่น เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยราษฎรใน
เขตเทศบาล ไมต่้อง
เสียเวลาเดินทางไปใช้
สถานธนานุบาลนอกพื้นที่
และต้องเสียดอกเบี้ยสูงใน
ยามต้องการเงินหมุนเวียน
หรือค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.5 แนวทำงกำรพัฒนำระบบรำยได้ 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2 โครงการจัดหา
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงแผนที ่

เพื่อปรับปรุงและพฒันาแผน
ที่ภาษีฯ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

จัดหาและพฒันาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลเชิง
แผนที่ จ านวน 1 ระบบ 

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลแผน
ที่ตามที่ก าหนด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
สามารถพัฒนา
ทางดา้นการจัดเก็บรา
ได้และการบริการ
ประชาชนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

 



หน้า 34 จาก 34 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

เทศบำลเมืองบำงกรวย 
ยุทธศำสตร์จังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมสังคมนนทบุรีให้มีควำมสุขและคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดนนทบุรี ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม/คลำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรสำธำรณะ 
5.7 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น แผนชุมชน กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนพัฒนำต่ำง ๆ ของเทศบำล 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บำท) 

 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

1 โครงการส ารวจ
ข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

เพื่อส ารวจข้อมูลไปจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 
และพัฒนาท้องถิน่ของ
เทศบาลได ้

ส ารวจข้อมูลได้ทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล 

2,000 
งบเทศบาล 

 - - จ านวนชุมชนทีไ่ด้
ด าเนินการส ารวจ 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่ง
น้ า) และพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล
ได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 


