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รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองบางกรวย

สารนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
แม้ยทุ ธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ประชาชนชาวบางกรวย
ได้รุดหน้าไปมากก็ตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองบางกรวยทั้งระบบ ตั้งแต่
การป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะเหล่านีน้ บั ว่าคืบหน้าไปมาก
เช่นกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ๕ ด้านที่เทศบาลเมืองบางกรวยไม่อาจละเลยเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปได้
ซึง่ ตรงตามเจตนารมย์ทผี่ ม สุรศักดิ์ วิชนิ โรจน์จรัล ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้มีผลส
ลสําเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ “ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ถ้วนหน้า”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางกรวยได้รุกคืบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ก้าวหน้า
ไปได้อย่างมาก โดยผ่านฟันเฟืองส
งสําคัญอันหมายถึงทีมงานคุณภาพจากทุกหน่วยงานของ
เทศบาล ที่พร้อมผลักดันให้เกิด ๔ มิติแห่งความยั่งยืนของเมืองบางกรวยได้อย่างดีเยี่ยม
ไม่ว่าจะเป็น มิติทางเศรษฐกิจ: ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ไร้ความยากจน
มิติทางสังคม: ประชาชนมีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ครอบครัวอบอุ่น มิติทาง
สิ่งแวดล้อม: ชุมชนสะอาด สะดวก ปลอดภัย มิติทางวัฒนธรรม: ที่ยังคงด
คงดํารงไว้
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดั้งเดิม แต่เพิ่มเติมด้านรายได้ให้แก่ชาวบางกรวย
เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยได้เพิ่มกลยุทธ์ Good Practice อันหมายถึงปฏิบัติการ
แห่งความดีเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลทั้ง ๔ มิติ ภายใต้หลักการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งประชาชนชาวบางกรวยสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดดําเนินการ และประเมินผลได้ในทุกกระบวนการ
ผมมีความเชื่อมั่นและตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์เมืองบางกรวยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ไร้อาชญากรรม ไร้มลพิษ สิ่งแวดล้อมสะอาด มีความพร้อมด้านสิ่งออํานวยความสะดวก
สาธารณูปโภคครบครัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่งตั้งใจของผมและทีมงาน
คุ ณ ภาพของชาวเทศบาลเมื อ งบางกรวยจะได้ รั บ การสนั บ สนุ นจากพี่ น้ อ งประชาชน
ชาวบางกรวยด้วยการร่วมคิด ร่วมท
มทํา ร่วมรับผิดชอบ เพือ่ สร้างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวติ เพือ่ สังคม
ที่ยั่งยืน และเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าภาคภูมิใจอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีสืบไป

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
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สารปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย

๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
พลังสำาคัญคือคนในชุมชน
จาก ๕ ยุทธศาสตร์ที่เทศบาลเมืองบางกรวยได้กำาหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน
หาน้้าท่วม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หานำ
โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะให้เป็นเลิศ ปัจจุบันนี้ในทุกยุทธศาสตร์ต่างรุกคืบเข้าสู่เป้าหมายตามโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามกรอบระยะเวลาที่ กำ า หนด แม้ ในบางโครงการอาจจะยั ง ไม่
ส่งผลสำาเร็จในวันนี้ แต่มั่นใจได้ว่า เทศบาลเมืองบางกรวยพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ
จากทุ ก ภาคส่ ว นจะได้ ช่ ว ยกั นขั บ เคลื่ อ นโครงการกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ไปสู่ เป้ า หมายของ
ความสำาเร็จ และประโยชน์สุขของประชาชน
แต่ทั้งนี้การดำาเนินการในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย ๕ ยุทธศาสตร์
จะสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” ได้นั้น จำาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากคนในชุมชนในฐานะที่ทุกคนเป็น “พลังสำาคัญ” ที่จะ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น ดังนั้น หากมีภารกิจใดที่ชุมชนสามารถปฏิบัติได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน การจัดการขยะ และการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ
การทำาความสะอาดหน้าบ้าน การคัดแยกขยะ การบำาบัดนนำน้ำ้าเสียภายในบ้านก่อนทิ้งลง
ท่อระบายน
ระบายน้ำ้า การติดตั้งบ่อดักไขมันในครัว ฯลฯ หากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
ระบายนำ
ดูแลเมืองบางกรวยของเราก็จะ “สะอาด สะดวก ปลอดภัย” ตามแนวทางของจังหวัด
นนทบุ รี ที่ กำ า หนด และคนในชุ ม ชนบางกรวยจะเป็ น “คนมี คุ ณ ภาพที่ ดี ถ้ ว นหน้ า ”
ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทางที่ เทศบาลฯ มุ่ ง หวั ง ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จาก
๕ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ ที่กำาหนดไว้ได้อย่างแน่นอน

นายไพศาล บัวแตง
ปลัดเทศบาล
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