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ย.1 15                  -                             -   

1
โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

กองช่าง 1,000,000 33.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

2
โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้าพร้อมเข่ือน บริเวณ
คลองโขน ต้าบลบางกรวย กองช่าง 3,000,000 34.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

3
โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้า หมู่บ้านสินธรา 
ซอย 3 และซอยแยก

กองช่าง 2,400,000 33.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

รวม 6,400,000.00 100.00

ย.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 20                -                           -   

4
โครงการชดเชยค่า K งานส่ิงก่อสร้างแบบปรับราคาได้
 (ค่า K)

กองช่าง 50,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

5
โครงการทาสี ตีเส้น เคร่ืองหมายจราจร ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ต้าบลวัดชะลอและต้าบลบาง
กรวย

กองช่าง 500,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

6
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก รางวี,ท่อ
ระบายน ้า บริเวณหมู่บ้านเทพประทาน ซอย 3 ซอย 
12 ซอย 22 ต้าบลบางกรวย

กองช่าง 3,500,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

ล าดับท่ี

ติดตามแผนพัฒท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565
เทศบาลเมืองบางกรวย เดือนธันวาคม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก



2

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

7
โครงการติดตั งป้ายซอยและป้ายช่ือคลองล้ากระโดง
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จ้านวนไม่น้อยกว่า
 152 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

กองช่าง 1,000,000 10.00                           -   ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ

8
โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน ้าภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย ต้าบลวัดชลอและต้าบลบางกรวย

กองช่าง 5,000,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

9
โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ 8 
ต้าบลวัดชลอ

กองช่าง 2,200,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

10
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ
ชุมชนวัดสักน้อย

กองช่าง 250,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

11
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน 
ซอย 25,ซอย 27, ซอย 28, ซอย 29 และซอย 30

กองช่าง 5,800,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

12
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บางกรวย-ไทรน้อย 
ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ

กองช่าง 8,500,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

13
โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 24 
(ซอยลาภเจริญ)

กองช่าง 1,350,000 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

รวม 28,150,000.00 100.00

ย.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 20         0.5130                 0.1026

14
โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กอง
สาธารณสุขฯ

๒๐,๐๐๐ 10.00          0.5000                   0.0500 g  ก้าลังด้าเนินการ



3

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม
กอง

สาธารณสุขฯ
๑๐๐,๐๐๐ 10.00          0.5000                   0.0500 g  ก้าลังด้าเนินการ

16
โครงการค่าใช้จ่ายการก้าจัดขยะมูลฝอยให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กอง
สาธารณสุขฯ

๒,๕๐๐,๐๐๐ 10.00          0.5300                   0.0530 g  ก้าลังด้าเนินการ

17 โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน
กอง

สาธารณสุขฯ
๕๐๐,๐๐๐ 10.00          0.5000                   0.0500 g

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

18
โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD 
ชุมชน)

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐ 10.00          0.3000                   0.0300 g
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

19 โครงการชุมชุนน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero waste
กอง

สาธารณสุขฯ
๕๐,๐๐๐ 10.00          0.2000                   0.0200 g

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

20
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เทศบาล
เมืองบางกรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

๕,๐๐๐ 10.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

21
โครงการจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก ในการรักษา
ความสะอาดและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชนพื นท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๐,๐๐๐ 10.00          2.5000                   0.2500 g  ก้าลังด้าเนินการ

22  โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์
กอง

สาธารณสุขฯ
๒๐,๐๐๐ 10.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

23 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน
กอง

สาธารณสุขฯ
10,000 10.00          0.1000                   0.0100 g  ก้าลังด้าเนินการ

รวม 3,355,000.00 100.00     

ย.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 25         0.0756



4

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

24 โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า
กอง

สาธารณสุขฯ
30,000 2.00          0.0500                   0.0010 g  ก้าลังด้าเนินการ

25
โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (Clean food good taste)

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐ 2.00          0.0500                   0.0010 g  ก้าลังด้าเนินการ

26
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000 2.00          0.0500                   0.0010 g  ก้าลังด้าเนินการ

27
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ท้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพใน
ชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐ 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

28 โครงการส่งเสริมความสุข ๕ มิติส้าหรับผู้สูงอายุ
กอง

สาธารณสุขฯ
500,000 2.00          0.0500                   0.0010 g  ก้าลังด้าเนินการ

29
โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000 2.00          0.1000                   0.0020 g  ก้าลังด้าเนินการ

30
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ
ผู้สัมผัสอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

80,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

31
โครงการส้ารวจข้อมูลสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

11,300 2.00          0.0500                   0.0010 g  ก้าลังด้าเนินการ

32
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๖,๖๐๐ 2.00          0.0500                   0.0010 g  ก้าลังด้าเนินการ

33
กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน

กอง
สาธารณสุขฯ

๑,๒๐๐,๐๐๐ 2.00          0.1000                   0.0020 g  ก้าลังด้าเนินการ

34 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข
กอง

สาธารณสุขฯ
๙๘๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

35 โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
กองสวัสดิการ

สังคม
๕๔๐,๐๐๐ 2.00          0.1600                   0.0032 g  ก้าลังด้าเนินการ



5

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

36 โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการ

สังคม
๖๙,๐๐๐,๐๐๐ 2.00          0.1600                   0.0032 g  ก้าลังด้าเนินการ

37 โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพคนพิการ
กองสวัสดิการ

สังคม
๙,๓๑๐,๘๐๐ 2.00          0.1600                   0.0032 g  ก้าลังด้าเนินการ

38 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
กองสวัสดิการ

สังคม
๑,๐๐๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

39 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
กองสวัสดิการ

สังคม
๓๐๐,๐๐๐ 1.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

40 โครงการฝึกอาชีพคนพิการ
กองสวัสดิการ

สังคม
๑๐๐,๐๐๐ 1.00          0.2000                   0.0020 g  ก้าลังด้าเนินการ

41 โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ
กองสวัสดิการ

สังคม
๑,๐๐๐ 1.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

42 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
กองสวัสดิการ

สังคม
๑,๐๐๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

43 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
กองสวัสดิการ

สังคม
๕,๐๐๐ 1.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

44 โครงการกลุ่มสตรีบ้าเพ็ญประโยชน์
กองสวัสดิการ

สังคม
๘๐,๐๐๐ 1.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

45 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการท้าอาหาร
กองสวัสดิการ

สังคม
๔๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

46 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทหัตถกรรม
กองสวัสดิการ

สังคม
๕๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

47 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่างๆ
กองสวัสดิการ

สังคม
๖๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

48 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทส่ิงประดิษฐ์
กองสวัสดิการ

สังคม
๔๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

49 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม
กองสวัสดิการ

สังคม
๕๐,๐๐๐ 2.00          0.4000                   0.0080 g  ก้าลังด้าเนินการ



6

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

50
โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจ้าหน่ายสินค้าของ
เทศบาลเมืองบางกรวย

กองสวัสดิการ
สังคม

๑๐๐,๐๐๐ 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

51 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม
๕๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

52
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  ( ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี )

กองสวัสดิการ
สังคม

๕๐,๐๐๐ 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

53 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม
๑,๐๐๐,๐๐๐ 2.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

54
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศึกษาดู
งาน)

กองสวัสดิการ
สังคม

๑๐๐,๐๐๐ 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

55 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย
กองสวัสดิการ

สังคม
ไม่ใช้งบประมาณ 1.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

56 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
กองสวัสดิการ

สังคม
ไม่ใช้งบประมาณ 1.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

57 โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา 2,318,000 2.00          0.9000                   0.0180 g  ก้าลังด้าเนินการ

58
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา 1,638,000 2.00          0.7000                   0.0140 g  ก้าลังด้าเนินการ

59
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนสอน รายหัว)

กองการศึกษา 510,000 2.00          0.1000                   0.0020 g  ก้าลังด้าเนินการ

60
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน)

กองการศึกษา 60,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

61
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

กองการศึกษา 60,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ



7

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

62
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

กองการศึกษา 90,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

63
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

กองการศึกษา 129,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

64 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 250,000 2.00                           -   ยกเลิกโครงการ
 ยกเลิกเน่ืองจาก 

covid - 19

65 โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส กองการศึกษา 20,000 2.00          0.3000                   0.0060 g  ก้าลังด้าเนินการ

66 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน กองการศึกษา 60,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

67
โครงการอบรมและพัฒนาการจัดท้าและติดตาม
แผนพัฒนาการศึกษา

กองการศึกษา 40,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

68
โครงการอบรมคุณธรรมน้าชีวิตพอเพียงตาม
พระราชด้าริ

กองการศึกษา 25,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

69 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน กองการศึกษา 100,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

70 โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี (ร่วม) กองการศึกษา 5,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

71 โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก กองการศึกษา 15,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

72
โครงการอบรมและพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

กองการศึกษา 30,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

73 โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน กองการศึกษา 35,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ



8

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

74 โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ (ร่วม) กองการศึกษา 5,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

75 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส้าหรับเด็กเยาวชน กองการศึกษา 100,000 2.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

76 โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน กองการศึกษา 30,000 1.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

77 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา 3,171,000 2.00          0.3000                   0.0060 g  ก้าลังด้าเนินการ

รวม 94,585,700.00 100.00

ย.5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ

บริการสาธารณะ
20         0.2149                 0.0430

78 โครงการส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน (จ.ป.ฐ.)
กองสวัสดิการ

สังคม
ไม่ใช้งบประมาณ 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

79 โครงการสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม
100,000 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

80 โครงการกระจกหกด้าน
กองสวัสดิการ

สังคม
50,000 4.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

81 โครงการจัดตั งชุมชนและเลือกตั งคณะกรรมการชุมชน
กองสวัสดิการ

สังคม
10,000 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

82 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย
กองสวัสดิการ

สังคม
ไม่ใช้งบประมาณ 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

83 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 400,000 3.00                           -   ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ



9

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

84 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ นปีใหม่ กองการศึกษา 1,000 3.00          2.1500                   0.0645 g  ก้าลังด้าเนินการ

85 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ กองการศึกษา 1,000 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

86 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา 100,000 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

87
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับการช้าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

กองคลัง 30,000 4.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

88
โครงการจัดท้าสต๊ิกเกอร์รับช้าระค่าธรรมเนียมขยะ
มูลฝอย งบประมาณ

กองคลัง 30,000 4.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

89
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการ
และแผนงาน

100,000 4.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

90
โครงการจัดงานพิธีวันส้าคัญต่างๆ (ตามนโยบายหรือ
ข้อส่ังการ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

350,000 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

91
โครงการจัดงานพิธีวันส้าคัญต่างๆงานวันท่ี 5 
ธันวาคม 2564)

กองวิชาการ
และแผนงาน

- 3.00          5.0000                   0.1500 b  ด้าเนินการเสร็จสิ น

92
โครงการจัดงานพิธีวันส้าคัญต่างๆ (งานวันท่ี 
3 มิถุนายน 2565)

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

- 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

93
โครงการจัดงานพิธีวันส้าคัญต่างๆ (งานวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2565)

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

- 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

94
โครงการจัดงานพิธีวันส้าคัญต่างๆ (งานวันท่ี 12 
สิงหาคม 2565)

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

- 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ



10

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

95 โครงการพิธีเปิดสถานธนานุบาล
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
100,000 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

96 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
100,000 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

97 โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเย่ียมเยียนประชาชน
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
๑๐๐,๐๐๐ 4.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

98
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

๖๐,๐๐๐ 4.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

99
โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบาง
กรวย

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 4.00          0.0100                   0.0004 g  ก้าลังด้าเนินการ

100 โครงการพัฒนาบุคลากร
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
๔๐๐,๐๐๐ 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

101
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของ
เทศบาลเมืองบางกรวย

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

๓๐,๐๐๐ 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

102
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส้าหรับเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

๑๔๐,๐๐๐ 3.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

103 โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
๑๐,๐๐๐ 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

104 โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
๒๐,๐๐๐ 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

105 โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
35,000 3.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ

106 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
ส้านัก

ปลัดเทศบาล
๔๐,๐๐๐ 4.00                           -   r

 ยังไม่ถึงระยะเวลา
ด้าเนินการ



11

ล าดับท่ี หมายเหตุช่ือโครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณท่ีอนุมัติ  คะแนนท่ีได้  คะแนนถ่วงน้ าหนัก สถานะการด าเนินงานน้ าหนัก

107
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

๖๐,๐๐๐ 4.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

108
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐ 4.00                           -   r
 ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด้าเนินการ

รวม 15,467,000.00 103.00

147,957,700.00          0.1456                   2.9116รวม



w S R+ R G Y B
ยกเลิก

โครงการ

1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 15 0.0000 0.0000 3 0 3 0 0 0 0

2.การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 20 0.0000 0.0000 10 0 9 0 0 0 1
3. การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 20 0.5130 0.1026 10 0 2 8 0 0 0

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 25 0.0756 0.0189 54 0 35 18 0 0 1

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 20 0.2149 0.0430 31 0 27 2 0 1 1

0.1645

3.29%
R+ = โครงการท่ีถึงช่วงเวลาด้าเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้ด้าเนินการ
R = โครงการท่ียังไม่ถึงช่วงเวลาด้าเนินการ
G = โครงการท่ีก้าลังด้าเนินการ
Y = โครงการท่ีก้าลังด้าเนินการแต่มีปัญหาอุปสรรค หรือล่าช้ากว่าก้าหนด
B = โครงการท่ีด้าเนินการเสร็จสิ นแล้ว

ติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เดือนธันวาคม (ME1) 

ยุทธศาสตร์
น  าหนัก/คะแนน

คะแนนถ่วง
น  าหนัก

จ านวน
โครงการ

สถานภาพ

1 3รวม 108 0 76 28 0


