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รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองบางกรวย

พัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์
ด้วยพลังคนคุณภาพเป็นหนึง่ เดียว

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

นับแต่รฐั บาลมีนโยบายยกระดับทุกจังหวัดให้เป็น “จังหวัดสะอาด” จากนนทบุรี ๔.๐ ขานรับนโยบายภาครัฐเพิม่ ความ
เข้มข้นด้วย “สะอาด สะดวก ปลอดภัย” ครอบคลุม ๔ มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม กระจายสูท่ กุ เขต
เมืองต่างๆ ภายใต้การปกครองของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะ “เทศบาลเมืองบางกรวย” จากเมืองสุดสมาร์ต “เทศบาล ๔.๐”
เชือ่ มโยงโครงข่ายด้วยระบบดิจทิ ลั และนำานวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมาย นำานโยบายหลักของจังหวัดมาประยุกต์ใช้ให้สอดรับ
กับ 5 ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบางกรวย เพือ่ ขับเคลือ่ นพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลฯ ให้เป็น “เทศบาลสะอาด” ตามแผนยุทธศาสตร์
ประจำาาปีปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
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สุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล

นายกเทศมนตรีเมือง
บางกรวย ขับเคลื่อนศักยภาพทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เพื่อไปให้ถึงเป้า
หมายที่วางไว้ตามกรอบเวลา ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วม จัดให้มีระบบการป้องกันนํ้าท่วม ระบบระบายนํ้า
พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น มีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบาย
นํ้า สะพาน ท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรับปรุงแหล่งนํ้าและระบบบําบัดนํ้า
เสีย บริหารจัดการมลภาวะและมลพิษอื่น ๆ รวมทั้งมีการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร เพือ่ ให้
ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารได้หลายช่องทาง การติดตัง้ กล้อง CCTV
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณะ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเรื่องต่าง ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข โดยการ
ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกด้าน
หากเท้าความถึงการขับเคลื่อนศักยภาพเทศบาลบางกรวย
ก่อนหน้าด้วยกลยุทธ์ “เทศบาล 4.0” เพื่อพลิกโฉมเมืองบางกรวย
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ นั้น เทศบาลฯ ได้นําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เชื่อมโยงกระบวนการทํางานทั้งระบบ เช่น ด้านข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ความช่วยเหลือ การรักษา
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ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การป้องกันนํ้าท่วมเป็นต้น ตลอดจน
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
เทศบาลฯ เพื่อให้การบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
เมือ่ ได้มกี ารกําหนดถึงความมุง่ หวังและเป้าหมายทีเ่ ทศบาลฯ
ตั้งใจไว้นั้น ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร สร้าง
ความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ป ระชาชนด้ ว ยการเพิ่ ม ความมั่ นคงและ
ความปลอดภั ย เพื่ อ ให้ บ างกรวยเป็ น เมื อ งที่ น่ า อยู่ เติ บ โต
อย่างยัง่ ยืน ด้วยการตอกยํา้ นโยบายหลักของจังหวัดด้วยแคมเปญ
จังหวัดสะอาด: สะอาด สะดวก ปลอดภัย
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของเทศบาลฯ ทั้งสิ้น เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงาน หวังผลให้ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนดีถ้วนหน้า
ในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม”
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยตอกยํา้ แนวคิดทีห่ วังผลสําเร็จ
“ผมมองว่ า ประชาชนเป็ นกุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ เราต้ อ ง
ตื่นตัว ปรับเปลี่ยนแนวคิด หยุดนิ่งไม่ได้ เราพยายามกระตุ้นให้
ทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งบางกรวยเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ท้ายที่สุดก็จะสามารถตอบโจทย์ที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเทศบาลฯ
เองก็จะยังคงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขถ้วน
หน้า ซึ่งได้มีการผลักดันโครงการสําคัญ ๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคต
ที่เรียกว่า Good Practice เช่น
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อีกประการสำาคัญที่ช่วยส่งเสริมความผูกพันระหว่างเทศบาลฯ กับ
พี่น้องประชาชนนั่นคือ จิตวิญญาณที่เทศบาลฯ ตั้งมั่นมอบให้แก่
ชุมชนด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้วยการติดตามประเมิน
ผลงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ สร้างประโยชน์ที่คุ้มค่า สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ…

การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประตูระบายนํ้าเพื่อ บายนํา้ โครงการปรับปรุงคุณภาพนํา้ ฯลฯ ด้านวัฒนธรรมประเพณี
การจั ด พิ ธีแห่ เที ย นเข้ า พรรษาทางนํ้ า รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
ป้องกันนํ้าเฝ้าระวังนํ้าท่วม
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ปัน่ จักรยาน เยีย่ มชมวัด ตามรอยประวัตศิ าสตร์
การกำ า จั ด ผั ก ตบชวา การจั ด การฟื้ น ฟู แ ละปรั บ ปรุ ง และยังส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการทําอาหารพืน้ บ้าน การทําเครือ่ งดืม่ สมุนไพร และการทํายา
คุณภาพนํ้า คู คลอง
สมุนไพรไทย
การวางแผนติ ด ตั้ ง ระบบแจ้ ง เตื อ นนำ้ า ขึ้ นนำ้ า ลง เพื่ อ
ส่งสัญญาณมายังศูนย์ปฏิบัติการได้ในทันทีโดยไม่ต้องลงพื้นที่
“อี ก ประการสํ า คั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความผู ก พั น ระหว่ า ง
เทศบาลฯ กับพี่น้องประชาชนนั่นคือ จิตวิญญาณที่เทศบาลฯ
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งมั่นมอบให้แก่ชุมชนด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
แบบรวมศูนย์ โดยยุบศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพืน้ ที่ บางกรวยรวม ๗ จึ ง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน
แห่งมาไว้ในทีเ่ ดียว นับว่าเป็นศูนย์พฒ
ั นาโครงการแรกทีจ่ ะสามารถ ด้ ว ยการติ ด ตามประเมิ น ผลงานของเทศบาลฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งให้ประชาชน
ทําให้พี่น้องประชาชนชาวบางกรวยมีความสุขอย่างแน่นอน”
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สร้างประโยชน์ที่คุ้มค่า
นอกจากโครงการบรรเทาทุ ก ข์ เ พื่ อ สร้ า งความสะดวก สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิผลที่คุ้มค่าคืนกลับมา
ปลอดภัยที่กล่าวมานั้น เทศบาลเมืองบางกรวยยังได้ขับเคลื่อน สู่บางกรวยได้อย่างสมบูรณ์”
กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย กล่าวว่า ๕ ยุทธศาสตร์หลัก
การรวมพลังคนคุณภาพซึง่ หมายถึงพีน่ อ้ งประชาชนในท้องทีเ่ ป็นผู้
ผลักดันให้เกิดผลเลิศทาง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยแก้ไข ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังคงดําเนินการตามกรอบระยะเวลาอย่าง
ปัญหาความยากจน ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง และมุ่งมั่นบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อเนื่อง เช่น การอบรมการเกษตรเลี้ยงชีพ การส่งเสริมอาชีพคน ยกระดับนวัตกรรม ตามนโยบายนนทบุรี ๔.๐ พฤติกรรมและการใช้
พิการ ด้านสิ่งแวดล้อม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย ชีวติ ของพีน่ อ้ งประชาชนชาวบางกรวยจะเปลีย่ นไป เกิดการรวมพลัง
เฉพาะการเก็บขนขยะอันตรายด้วยการคัดแยกก่อนนําไปกําจัด กันทํางานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว เกิดความผูกพันระหว่าง
อย่างถูกวิธี ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายไว้ เทศบาลฯ และชุมชน เดินหน้าสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
เรียบร้อยแล้ว การปรับปรุงถนนสายหลัก การจัดวางระบบท่อระ ไปพร้อมกัน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเมือง
ตอ
่ นดว้ ย “คนคุณภาพ”
้ งขับเคลือ

นายไพศาล บัวแตง
ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย

“เทศบาลเมืองบางกรวย” มุง่ ขับเคลือ่ นพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองคุณภาพ เน้น “สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย”
ภายใต้นโยบายนนทบุรี ๔.๐ ที่ม่งุ เน้นการพัฒนาที่ย่งั ยืน ยกระดับการบริการสาธารณะสร้างนวัตกรรม มีมาตรฐานที่ดี
และมีคุณภาพผ่าน ๕ ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อาศัย ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ อยูด่ มี สี ขุ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
ให้เป็นเลิศ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก “คนคุณภาพ” ทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้เมืองมีคณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน
ไพศาล บัวแตง ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย ซึง่ รับนโยบาย เป้าหมาย และความคาดหวังจากผูบ้ ริหาร และประชาชน
พยายามขับเคลื่อนโครงการส
นโครงการสําคัญและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านการระดมสมองของทุกส่วนงานของเทศบาลตามนโยบาย
๕ ยุทธศาสตร์ให้สาํ เร็จตามเป้าหมาย และกล่าวถึงเป้าหมายว่า

“เรามีเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เทศบาลเมืองบางกรวยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ในการพัฒนาชุมชนให้พร้อมเปลีย่ นแปลงสูอ่ นาคต มีเศรษฐกิจฐานรากทีเ่ ข้มแข็ง มีความปลอดภัยสูง มีครอบครัว
อบอุน่ มีความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน สืบสานมรดกวัฒนธรรม มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในทุกสายงานปฏิบตั กิ ารอย่างเต็มที่ เพือ่ เปลีย่ นแปลงวิธกี ารท
ารทํางาน เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในทุกสายงาน และท
และทําํ ให้บคุ ลากรเป็นคนคุณภาพ”
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รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองบางกรวย

เพิ่มมาตรฐานการบริหารจัดการนำ้าท่วม
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานำ้าท่วม

ประชาคมภายในหมูบ่ า้ น เพือ่ นำามาสูก่ ารบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ให้
เทศบาลฯ สามารถเข้าไปก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใน
หมูบ่ า้ น เพือ่ อำานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เป็นทีเ่ รียบร้อย
เป็นต้น
ไพศาล บัวแตง ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นแกนหลัก
ในการนำานโยบายมาขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และความ
คาดหวัง เพือ่ ให้โครงการสำาคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ทีผ่ า่ นการระดม
สมองของทุกส่วนงานของเทศบาลตามหลักยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน
เพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพครอบคลุมทุกกระบวนการทัง้ ในส่วน
องค์กรและท้องทีี่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้เน้นยำ้าไว้แล้วดังที่กล่าวมา

ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางกรวยกำาลังดำาเนินการปรับปรุง
ประตูระบายนำ้าพระราม ๗
พร้ อ มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสู บ นำ้ า และได้ ตั้ ง งบประมาณในการ
ก่อสร้างประตูระบายนำ้า พร้อมเครื่องสูบนำ้าคลองวัดสำาโรงและ
คลองวัดสวนใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
เพื่อให้มีการระบายนำ้าที่คล่องตัว มีระบบปั๊มนำ้าที่มีศักยภาพสูง
นอกจากนัน้ เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาระบบวัดระดับนำา้ ขึน้ นำา้ ลงโดย
ใช้เทคโนโลยี ใยแก้วนำาแสง ส่งเป็นข้อมูลมายังสำานักงานเทศบาล
ได้อย่างรวดเร็ว สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นการเพิม่ มาตรฐานการบริหารจัด เพิ่มมาตรฐานการบริหารจัดการนำ้า
การนำ้าอย่างเป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ ทั้ง สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนำ้าเพื่อป้องกันนำ้าท่วมชุมชน มีระบบ และแก้ไขปัญหานำ้าท่วม
การแจ้งเตือนระดับนำ้า ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ให้ชุมชน
ปัจจุบนั เทศบาลเมืองบางกรวยได้ทาำ การติดตัง้ กล้องวงจรปิด
ในบางกรวยมีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
(CCTV) ประตูระบายนำ้าเพื่อป้องกันนำ้าท่วม หลังจากได้วางแผนดัง
กล่าวเมื่อปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันได้ทำาการจัดสรรงบประมาณ
รังสรรค์เมืองน่าอยู่
เพื่อสร้างประตูนำ้าพระราม ๗ เพื่อให้มีการระบายนำ้าที่คล่องตัว มี
ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบปั๊มศักยภาพสูงเพื่อใช้กับคลองวัดสำาโรง พร้อมกับโครงการ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานเพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านของ ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อส่งสัญญาณมายังศูนย์ปฏิบัติการได้ใน
ประชาชนได้มกี ารก่อสร้างถนน และระบบระบายนำา้ หลายเส้นทาง ทันทีโดยไม่ต้องลงพื้นที่ นอกจากนี้เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาระบบ
มีการปรับปรุงทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนสาธารณะ วัดพฤติกรรมนำ้าขึ้นนำ้าลงโดยใช้เทคโนโลยีสายไฟเบอร์ออพติก
ถนน และซอยย่ อ ยต่ า งๆ ให้ ได้ ม าตรฐาน และอำ า นวยความ หรือสายใยแก้วนำาแสงส่งเป็นข้อมูลมายังกองปฏิบัติการได้อย่าง
สะดวกให้ประชาชนได้มีการเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยตลอด รวดเร็ว เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มมาตรฐานการบริหารจัด
จนโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนถนน เพื่อประสิทธิภาพในการ การนำ้าอย่างเป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ ทั้ง
จัดการจราจรภายในพื้นที่ สำาหรับ การแก้ปัญหาถนน ท่อระบาย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนำ้าเพื่อป้องกันนำ้าท่วมถนน มีการแจ้ง
นำ้า ระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรดั้งเดิมที่ขาดการดูแล เตือนนำา้ ล้นตลิง่ ทันท่วงที ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้ชมุ ชน
หรือรับผิดชอบจากผูจ้ ดั สรร เทศบาลฯได้รว่ มกับชุมชนในการจัดทำา ในบางกรวยมีความปลอดภัย สะดวกสบายสูงสุด
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รังสรรค์เมืองน่าอยู่
ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งาน
ของประชาชนเมื่อปี ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ ถนนได้มีการปรับ
ขยาย เพิ่มช่องทางการเดินรถแล้วเสร็จไปหลายเส้นทาง อาทิ การ
ทำาถนนคลองวัดสวนใหญ่ และถนนซอยภาณุรังษี รวมถึงซอยย่อย
ต่างๆ ที่ทางประชาชนในท้องที่ขอเพิ่มเข้ามา ตลอดจนการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบนถนนเพิ่มเติม เพิ่มคุณภาพการจราจรภายในพื้นที่
โดยเฉพาะการแก้ปญ
ั หาถนน ท่อระบายน
ระบายน้า ระบบสาธารณูปโภคใน
ระบายนำ
หมูบ่ า้ นจัดสรรทีข่ าดการดูแลหรือรับผิดชอบ จึงทำาประชาคมร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลฯ และประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อนำามาสู่การบังคับ
ใช้กฎหมายเพือ่ เทศบาลฯ สามารถเข้ามาอำานวยความสะดวกให้แก่
คนในหมู่บ้านได้เป็นที่เรียบร้อย เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมดีเด่น เน้นคุณภาพ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การกำาหนดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นสะอาด เชื่อมโยง
จากนโยบายภาครัฐ “จังหวัดสะอาด” ทั่วประเทศ ผ่านหลักการ
3Rs - ประชารัฐ ได้แก่ Reduce – การลดปริมาณการผลิตขยะ
จากการบริโภคน้อยลง Reuse - การใช้ซำ้า นำากลับมาใช้ใหม่อย่าง
คุ้ ม ค่ า และ Recycle - การแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และสร้ า ง
ความยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของเทศบาลฯ ในการรวบรวม
เก็ บ ขน โดยเฉพาะการคั ด แยกขยะอิ นทรี ย์ เพื่ อ นำ า มาแปรรู ป
เพิ่มมูลค่า เช่น ทำาเป็นดินใส่สวนดอกไม้ สวนผลไม้ สวนผักได้
ทำา EM Ball ในการรักษาคุณภาพน
ภาพน้้า แก้ไขน
ภาพนำ
ขน้้าในคูคลองเน่าเสีย
ขนำ
โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นอย่างดี
สำาหรับเทศบาลเมืองบางกรวยโดยกองสาธารณสุขได้ดำาเนิน
การจัดการ “ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพนํ้า คู คลอง”
โดยนำาระบบ Effective Microorganisms (EM) ซึ่งเป็นการใช้
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยแก้ปัญหาในการปรับปรุงนนำน้าทิ้งให้
มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการหยดสารอินทรีย์ลง ๕ คลองสำาคัญในพื้นที่
โดยประสานประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างคลองสวย
นำน้ำ้ า ใส เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด จิ ต สำ านึ ก ในการร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั นดู แ ล
ความสะอาดร่วมกัน ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากภาค
ประชาชนมากขึ้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดีและทำาให้หน่วยงาน
ต่ า งๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามภู มิ ใ จที่ ส ามารถทำ า ให้ แ ผนบริ ห าร
จัดการน
การน้ำ้าเสียบรรลุวัตถุประสงค์
การนำ

สร้างอาชีพ ชีวิตสบาย เพิ่มรายได้
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

เทศบาลเมืองบางกรวยพยายามสร้างมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แข็งแรง โดยจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
เพื่ อ ให้ ก ารอบรมเลี้ ย งดู การจั ด ประสบการณ์ และส่ ง เสริ ม
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พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ให้ เด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตาม
ศักยภาพของเด็ก ซึ่งศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๐๐
ตารางเมตร นั บ ว่ า เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการแรกที่ ค าดว่ า จะ
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ อย่างแน่นอน สำาหรับความคืบหน้าของ
การจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการเพื่อเป็นศูนย์ในการเสริมสร้าง
เยาวชนให้เป็น “คนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม” ซึ่ง
เทศบาลฯ ได้จัดซื้อที่ดินกว่า ๔ ไร่ โดยอาคารมีพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
เช่นเดียวกับแผนการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีประมาณร้อย
ละ ๒๕ หรือเทียบเป็นจำานวนประชากรกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จาก
ประชากรในพื้นที่ทั้งหมดกว่า ๔๐,๐๐๐ คนนั้น เทศบาลฯ ได้
กำาลังจัดหาที่ดินในการจัดสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามความสนใจของผู้ สู ง อายุ เช่ น กิ จ กรรม
เข้าจังหวะ ดนตรี เกมส์ ฯลฯ ให้กลุ่มผู้สูงวัยลได้บริหารสมอง
กระตุ้นความจำา มีความกระฉับกระเฉง ได้ออกกำาลังกาย และมี
สังคม สร้างเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการมีรายได้จากการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอาชี พ ผ่ า น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ
และสังคม โดยจัดหาวิทยากรเพือ่ อบรมแก่กลุม่ ชุมชนต่าง ๆ ได้เห็น
โอกาสและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ซึ่งมีพื้นที่ในการ
จัดสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว และศูนย์สุดท้ายคือ ศูนย์การเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็น
พื้ นที่ จั ด เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ หนั ก เบา ที่ จ อดรถขยะ
สถานที่ล้างรถขยะรถยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ และจัดสรรพื้นที่
อีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน นอกจากนั้นยังได้เตรียมจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะและสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของพีน่ อ้ งชาวบางกรวย

องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
ด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

การปลดล็ อ กความล้ า สมั ย เพื่ อ ก้ า วสู่ เทศบาลแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง และมีสมรรถนะสูงด้วยการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีถ้วนหน้า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และการบริการที่
เป็นเลิศ เช่น การวางระบบท่อแท่งภายในชุมชน การติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV เพื่อประชาชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เชื่อมต่อกับ Smartphone เป็นต้น
“ ๕ ยุทธศาสตร์ ที่กล่าวมาทั้งหมดได้บรรจุโครงการสำาคัญ
และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้รองรับ เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยคำานึงถึง
การสร้างประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลที่คุ้มค่าบนหลักการที่ทุก
ภาคส่วน เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายตาม
หลักวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีถว้ นหน้าอย่างยัง่ ยืน ”
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รายงานข้อมูลการเงินการคลัง

ของเทศบาลเมืองบางกรวย อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สถิติการจัดเก็บรายได้ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายการ

ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๐

รายได้ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒. ภาษีบำารุงท้องที่
๓. ภาษีป้าย
รายได้ภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับตามประมาณการ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับจริง ปี ๒๕๖๐

๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๗,๑๙๒,๕๐๐.๐๐
๑๔,๐๐๐,๕๐๐.๐๐
๑๕๑,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
-

๒๖,๔๐๕,๙๘๗.๐๐
๑๕๘,๕๗๗.๘๐
๑,๐๐๑,๐๔๙.๐๐
๒๗,๕๖๕,๖๑๓.๘๐
๘,๓๘๘,๗๙๘.๙๓
๑๔,๓๖๙,๗๙๑.๕๑
๙๗,๒๓๓.๔๓
๖๒,๑๐๐.๐๐
๒๓๔,๘๑๘,๑๘๒.๔๘
๙๓,๐๔๖,๕๑๐.๐๐
๓๗๘,๓๔๘,๒๓๐.๑๕
๒,๑๖๓,๐๑๙.๐๐

๓๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๘๐,๕๑๑,๖๖๒.๔๐

250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
25,000,000
0
รายได้ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต

รายได้
จากทรัพย์สนิ

ประมาณการรายรับปี 2560
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รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากทุน

รายได้ทร่ี ฐั บาล
จัดสรรให้

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รายรับจริงปีงบประมาณ 2560
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รายงานรายจ่ายจริง ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายการ

รายจ่ายจริง

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

๖๖,๔๒๓,๙๐๒.๔๓
๗๑,๔๔๐,๕๙๙.๑๕
๔๕,๗๓๓,๙๙๑.๗๐
๑๖๓,๓๔๘,๗๐๕.๒๖
๒๕,๐๐๐
๓,๕๖๙,๐๐๐

รายจ่ายจากเงินอุดหนุน
ระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
๑๐๓,๒๓๙
๓๙๐,๗๘๐
๑,๖๖๙,๐๐๐
-

รวมจ่ายจากงบประมาณ

๓๕๐,๕๔๑,๑๙๘.๕๔

-

รวม

๓๕๐,๕๔๑,๑๙๘.๕๔

๒,๑๖๓,๐๑๙

งบกลาง
103,239.00

งบบุคลากร

1,669,000.00
0.00
0.00
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45,733,991.70

0.00

งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

71,440,599.15

390,780.00

งบดำาเนินงาน
งบลงทุน

66,423,902.43

163,348,705.26

25,000.00
3,569,000.00
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดำาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๕๘,๒๘๓,๓๘๐
๑๓,๙๒๒,๓๐๐
๒๐,๐๖๘,๗๐๐
๑๒,๙๖๘,๑๐๐
๑๒๖,๐๗๙,๖๐๐
๑๐,๔๑๒,๘๐๐
๙๓๑,๐๐๐
๑,๖๗๕,๐๐๐
๘๒,๔๑๖,๑๒๐
๓๒๖,๗๕๗,๐๐๐

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองบางกรวย   และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๒๖,๗๕๗,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
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ประมาณการรายรับ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายการ

ประมาณการปี ๒๕๖๑

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

๒๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
๔,๖๒๕,๕๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
๖๑,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๙,๗๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๒๖,๗๕๗,๐๐๐.๐๐

งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายการ
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม
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ประมาณการปี ๒๕๖๑
๘๒,๔๑๖,๑๒๐.๐๐
๙๐,๔๐๓,๒๘๐.๐๐
๖๓,๑๕๗,๒๐๐.๐๐
๘๗,๐๔๔,๔๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐
๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐
๓๒๖,๗๕๗,๐๐๐.๐๐
๓๒๖,๗๕๗,๐๐๐.๐๐
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สรุปผลการดำาเนินงาน ปี ๒๕๖๐
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองบางกรวย การสรุปผลการดำาเนินงาน ปี ๒๕๖๐
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำานวน ๑๖๔ โครงการ
งบประมาณ ๔๐๗,๓๖๙,๗๕๐ บาท อนุมัติงบประมาณ จำานวน ๑๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๓ ของโครงการ
ตามแผน งบประมาณตั้งไว้ จำานวน ๒๗๐,๗๘๙,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๗ ของงบประมาณตามแผน
โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ จำานวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการตามแผน โดยได้เบิกจ่ายงบ
ประมาณ จำานวน ๗๘,๔๗๓,๐๘๑.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๖ ของงบประมาณตามแผน
โครงการที่กันเงินตัดปี/ผูกพัน จำานวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๘ ของโครงการตามแผน งบประมาณที่กัน
เงินตัดปี จำานวน ๑๕๘,๐๔๔,๓๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ ของงบประมาณตามแผน และได้ยกเลิกโครงการ จำานวน
๑๒ โครงการ/ดำาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำานวน ๑๓ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
		
		
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผน
พัฒนาสามปี

อนุมัติงบประมาณ

จำานวน
งบประมาณ
โครงการ

จำานวน
งบประมาณ
โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหานํ้าท่วม

๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

จำานวน
งบประมาณ
โครงการ

กันเงินตัดปี/ผูกพัน
จำานวน
งบประมาณ
โครงการ

๓

๖,๔๐๐,๐๐๐

๑

๓๘

๑๐๖,๐๙๗,๐๐๐ ๒๙

๗๘,๙๙๒,๐๐๐

๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒๐

๒๕,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖

๓๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑๒

๓,๑๘๐,๕๘๓.๔๕

๑

๑๗,๕๖๖,๔๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

๕๑

๑๘๕,๔๒๔,๖๐๐ ๔๖

๑๐๙,๖๖๖,๖๐๐ ๓๕

๖๗,๐๕๗,๓๓๕.๓๐

๑

๓๒,๔๐๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

๕๒

๘๔,๒๙๘,๑๕๐ ๔๒

๔๔,๔๙๑,๐๐๐ ๒๘

๓,๓๕๗,๗๘๔.๔๗

๖

๓๔,๗๐๔,๔๗๐

๗๘,๔๗๓,๐๘๑.๗๒ ๒๙

๑๕๘,๐๔๔,๓๐๗

รวม

๖,๔๐๐,๐๐๐

เบิกจ่าย

๑๖๔ ๔๐๗,๓๖๙,๗๕๐ ๑๓๖ ๒๗๐,๗๘๙,๖๐๐ ๘๒

๙๗๐,๖๙๕.๕๐

๒

๔,๑๔๑,๑๒๐

๓,๙๐๖,๖๘๓ ๑๙

๖๙,๒๓๒,๓๑๗

โครงการแยกตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3
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การวางแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จดั ทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามกระบวนการ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่ ก่อนนำามาจัดทำาโครงการเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ทีบ่ รรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมีการ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ โดยได้กำาหนดโครงการที่จะดำาเนินการตามแผนพัฒนา
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ดังนี้

ยุทธศาสตร์

		

๒๕๖๐
จำานวน

งบประมาณ

๒๕๖๑
จำานวน

งบประมาณ

๒๕๖๒
จำานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหานํ้าท่วม

๓

๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๓

๕๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๙

๒๘๐,๗๓๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

๓๘

๑๐๖,๐๙๗,๐๐๐

๑๖

๕๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐

๒๙

๖๖,๐๙๗,๒๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒๐

๒๕,๑๕๐,๐๐๐

๙

๕๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

๘

๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

๕๑

๑๘๕,๔๒๔,๖๐๐

๔๒

๑๒๖,๔๗๔,๖๐๐.๐๐

๔๑

๗๖,๕๓๔,๖๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

๔๙

๘๔,๒๙๘,๑๕๐

๓๐

๕๙,๗๙๕,๕๐๐.๐๐

๒๕

๕,๓๕๕,๕๐๐.๐๐

รวม

๑๖๑

๔๐๗,๓๖๙,๗๕๐

๑๑๐

๓๕๐,๙๙๕,๑๐๐.๐๐

๑๑๒

๔๓๕,๒๙๗,๓๐๐.๐๐
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