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สู้วิกฤติโควิด-19

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

รายชื่อประธานชุมชน
พท.ภ.ศิลป์ชัย อ้นอยู่ ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามรอยนกแก้วโม่งแห่งวัดสวนใหญ่
เพื่อการอนุรักษ์อัตลักษณ์
ชุมชนบางกรวยอย่างยั่งยืน
ส้มต�าทับทิมสยาม
มรดกทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม
อาหารท้องถิ่นบางกรวย
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม
งานแฮนด์เมด สร้างอาชีพ
“เสน่ห์บางกรวย” สัมผัสวิถีริมน�้า
ดินแดนแห่งอารยธรรมลุ่มน�้าสามคลอง

เทศบาลเมืองบางกรวยมี 50 ชุมชน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2565)

ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองบางกรวย ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ า� เภอบางกรวย เป็นอ�าเภอหนึง่ ในจังหวัดนนทบุรี มีเนือ้ ที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลบางกรวย มี 9 หมู่ 36 ชุมชน ต�าบลวัดชลอ มี 10 หมู่ 14 ชุมชน รวมทั้งหมด 50 ชุมชน อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 18.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และกรุงเทพมหานคร
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบลุม่ มีคคู ลองธรรมชาติ และระยะทางยาวเชือ่ มต่อกัน ใช้เป็นแหล่งน�า้ เอือ้ อ�านวยต่อการเกษตร
ในพื้นที่ต่าง ๆ แต่พื้นที่ในปัจจุบันกลายเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ส�าหรับท�าการเกษตรลดลง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สุขใจ
ริมคลองบางกรวย
ทิพยเนตรสามัคคี
วัดโพธิ์เผือก
หมู่บ้านรัตนวรรณ
หมู่บ้านสินธรา
หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล
นครอินทร์พัฒนา
วัดกล้วย
สุนทรศิริ
รุ่งโรจน์
โรงหล่อพัฒนา
วัดลุ่มคงคาราม

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

วัดสวนใหญ่
ร่วมใจพัฒนา
ศรีบัณฑิต 2 - ทวีสุข
วัดท่าบางสีทอง
หมู่ 7 ต�าบลวัดชลอ
สินพัฒนา
วัดส�าโรง
สมปรารถนา
ร่มโพธิ์วัดเชิง
สุชาวดี
วัดจันทร์
ริมทางรถไฟ
วัดสนามนอก

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

โค้งมะขาม
ลุ่มเจ้าพระยา
วัดโตนด
วัดเกด
หมู่บ้านเทพประทาน
วัดโพธิ์บางโอ
สังข์ฉิมพัฒนา
ตลาดศรีบางกรวย
หมู่บ้านภาณุรังษี
หมู่บ้านสมชายพัฒนา
สมชายพัฒนาคอนโด
หมู่ 6 วัดพิกุลทอง
หมู่บ้านธนากร 2

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ริมสวน
หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต
หมู่บ้านเกษราวิลล์
ตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1
หมู่บ้านสมชายพัฒนา 2
หมู่บ้านศรีบัณฑิต 3
หมู่บ้านลุ่มพัฒนา
วัดชลอ หมู่ 3
อภิรมย์
หมู่บ้านศิขรินทร์
หมู่บ้านศรีบัณฑิต
การ์เด้นวิลล์

เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองบางกรวย เขตการปกครองประกอบด้วย 2 ต�าบล คือ 1. ต�าบลบางกรวย, 2. ต�าบลวัดชลอ และ
มีชุมชนภายในเขตเทศบาลจ�านวน 50 ชุมชน อยู่ในต�าบลบางกรวย จ�านวน 36 ชุมชน และอยู่ในต�าบลวัดชลอ
จ�านวน 14 ชุมชน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีเขตเลือกตั้ง 2 เขต และหน่วยเลือกตั้ง 46 หน่วย ดังนี้
- ต�าบลบางกรวย มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 31 หน่วย
- ต�าบลวัดชลอ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 15 หน่วย
จ�านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564)

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลบางขนุน เทศบาลต�าบลบางสีทอง มีคลองวัดสักใหญ่ฝั่งเหนือ
แนวขนานระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อย คลองโพธิ์ฝั่งตะวันออกและคลองบางกรวย
ฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับแขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด และแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
มีแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออกและคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือเป็นเส้น
แบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลมหาสวัสดิ์และองค์การบริหารส่วนต�าบลบางขนุน มีแนวขนาน
ระยะ 400 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก จรดแม่น�้าเจ้าพระยา

อายุ (ปี)

ชาย (จ�านวน)

หญิง (จ�านวน)

รวม

18 ปี ขึ้นไป

17,034

20,874

37,908

เทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีโรงเรียนในสังกัด แต่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปัจจุบันย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
7 ศูนย์ เหลือเพียง 1 ศูนย์ โดยย้ายมารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ได้จัดการการเรียนการสอน ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
เป็นอาคารที่เทศบาลเมืองบางกรวยด�าเนินการจัดสร้างใหม่ และในเขตเทศบาล มีโรงเรียนทั้งหมด 10 แห่ง
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลบางกรวย (รพ.ชุมชน)
2. โรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข

จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน

1 แห่ง
60 เตียง
1 แห่ง
50 เตียง
1 แห่ง

4.
5.
6.
7.
8.

ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสม.)
รพ.สต.บางกรวย
รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนเทศบาล
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จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน

1
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จ�านวน 37 แห่ง

ว�สัยทัศน์

พันธกิจ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

1.
2.
3.
4.
5.

ปองกันและแก้ไขปญหาน้ำท่วม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และปลอดภัย
พัฒนาสิ�งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน
พัฒนาการบริการให้เปนเลิศ

4
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ผังโครงสร้าง

นายกเทศมนตร�

เทศบาลเมืองบางกรวย

ที่ปร�กษา/เลขานุการนายกเทศมนตร�
รองนายกเทศมนตร�

รองนายกเทศมนตร�

รองนายกเทศมนตร�

ปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

ฝ่ายอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานนิติการ

ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ

ฝ่ายพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
งานพัฒนารายได้
งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา
งานสถาปัตยกรรม

ฝ่ายงานสาธารณสุข
งานวิเคราะห์และจัดทำ
แผนงานด้านสาธารณสุข
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการข้อมูลสถิติ
งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนงาน
งานงบประมาณ

ฝ่ายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
งานปรับปรุงภูมิทัศน์
งานติดตั้งซ่อมบำรุง
ระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร

ฝ่ายการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
งานสถิติการคลัง

ฝ่ายควบคุมอาคาร
งานควบคุมอาคาร
งานผังเมือง

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานสัตวแพทย์

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
งานสารสนเทศ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศน์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
งานกิจการนักเรียน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
งานการศึกษานอกระบบ
งานบำรุงศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานบริหารทั่วไป
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมสนับสนุน
การจัดสวัสดิการสังคม
แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
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กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
งานสิทธิและสวัสดิการ
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
และอัตรากำลัง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
งานบุคลากรทางการศึกษา

ปั
จ
จุ
บ
น
ั
และ
อนาคต

รอบปีที่ผ่านมา สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
กลายเป็นปัญหาระดับชาติ
ที่สร้างผลกระทบต่อการ
ด�าเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน

เมืองบางกรวย

โดย นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมการระบายน�้าเข้า - ออกในล�าคลอง
ช่ ว ยบรรเทาและป้ อ งกั น ปั ญ หาอุ ท กภั ย ในเขตชุ ม ชน,
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เสริมสร้างการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด, โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยแก่เด็กอายุ 2 - 5 ขวบ โดยมุง่ พัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย
จากวิ ก ฤติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว นั บ เป็ น ความท้ า ทาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงเตรียมความ
ครั้ ง ส� า คั ญ ในการบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งบางกรวย พร้อมส�าหรับเข้ารับการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาใน
ทีจ่ �าต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ประยุกต์รูปแบบการปฏิบัติงาน อนาคต ซึง่ เปิดการเรียนการสอนแล้วในภาคเรียนทีผ่ า่ นมา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้มาตรการทางด้าน
สาธารณสุ ข ส� า หรั บ แก้ ไ ขปั ญ หาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประสาน
ความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ป้องกัน
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางกรวยมุ่งเน้นการท�างานเพื่อ
ตอบโจทย์เมืองที่มีการขยายตัวและความหลากหลายทาง
สังคมที่แตกต่าง ซึ่งมีหลายโครงการส�าคัญที่ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน�า้ วัดส�าโรง
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นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
เทศบาลยังได้มีการจัดเตรียมโครงการที่จะด�าเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนเมืองบางกรวยในอนาคต อาทิ การจัดตั้ง
สถานธนานุบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นครั้งคราว ถือเป็นสวัสดิการด้าน
สังคมของท้องถิ่น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวผลก�าไรที่ได้
ก็จะน�าไปท�านุบ�ารุงและสาธารณกุศลให้เกิดแก่ประชาชน
ต่อไป
เทศบาลอนุมตั โิ ครงการ พร้อมทัง้ ก่อสร้างประตูระบายน�า้
ในหลาย ๆ จุ ด ไม่ว่าจะเป็นประตูร ะบายน�้าหมู ่ บ้ าน
นารารมย์ ประตูระบายน�้าหลังบ้านทรงไทย ประตูระบายน�้า
คลองผู้การนงค์ และขณะนี้ก�าลังจะด�าเนินการก่อสร้าง
ประตูระบายน�้าคลองโขนอีกด้วย
ขณะเดี ย วกั น ส� า หรั บ การป้ อ งกั น ปั ญ หาน�้ า ท่ ว ม
ในพื้นที่คลองบางกรวย เทศบาลได้มีการประสานงาน
ไปยังกรมชลประทานให้เร่งเข้ามาด�าเนินการก่อสร้างเขือ่ น
ทดแทนเขื่อนเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ท�าให้
ศักยภาพในการบริหารจัดการน�า้ ในคลองบางกรวยลดน้อยลง
และในส่วนคลองบางกอกน้อย ต�าบลวัดชลอ ก็จะมีการ
ด�าเนินการสร้างเขื่อนขึ้นเช่นกัน โดยโครงการก�าลังเข้าสู่
กระบวนการประชาคมในเฟสที่ 1 ซึ่งเริ่มท�าจากพื้นที่
บริเวณหมู่บ้านธนากร 4 ไปยังคลองวัดสนามนอกก่อน
เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะท�าการประสานของบประมาณ
พร้อมโครงการด�าเนินการในเฟสต่อ ๆ ไป เพื่อให้การ
ป้องกันน�า้ ท่วมนัน้ เป็นไปอย่างยัง่ ยืนทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 เทศบาลมีแผนงานโครงการขนาดใหญ่ทจี่ ะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชนชาวบางกรวย นัน่ คือ
“โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมสวนสาธารณะ”
เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาคาร
นันทนาการส�าหรับคนทุกเพศ ทุกวัย

ประชาชน อีกทัง้ เพิม่ บริการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอายุรกรรม
ทันตกรรม และกายภาพบ�าบัด เป็นต้น ซึง่ จะเป็นอีกหนึง่
กุญแจส�าคัญในการแบ่งเบาภาระด้านการสาธารณสุขให้
กับโรงพยาบาลบางกรวย

ปั จ จุ บั น ตั ว อาคารได้ อ อกแบบเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ซึ่ ง ในอนาคตอาคารดั ง กล่ า วจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางให้ กั บ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีสังคม ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ เปิดโอกาสให้สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยจะมีวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย มีความสุข
น�าไปสู่สภาวะร่างกายที่แข็งแรงสืบไป

และนี่คือบำงส่วนของโครงกำรที่ถูกกลั่นกรอง
จำกกระบวนกำรทำงด้ำนควำมคิดและควำมต้องกำร
ของประชำชนในท้องถิ่น น�ำมำสู่กระบวนกำรขับเคลื่อน
ทีต่ อ้ งใช้สรรพก�ำลังและควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่
พร้อมกันนี้ เทศบาลก�าลังศึกษาถึงแนวทางในการ ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรเทศบำล
ออกแบบและก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขใหม่ เพือ่ ให้ เมืองบำงกรวย เพื่อก่อให้เกิดควำมสุขและประโยชน์
บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ทั้ ง ในและนอกสถานที่ สูงสุดแก่พี่น้องประชำชนทุกคน
สามารถให้คา� แนะน�า และให้คา� ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่
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เทศบำลเมืองบำงกรวย เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภำรกิจส�ำคัญ
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
รวมถึงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ภำยใต้วิสัยทัศน์
“ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีถ้วนหน้ำ”

ปั จ จุ บั น ด้ ว ยความเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น

โครงสร้างเมืองและประชากรทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
ท�าให้บางกรวยกลายเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น จากชุมชน
บ้านสวนในอดีต แปรสภาพเป็นชุมชนบ้านจัดสรรในปัจจุบนั
เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ ต ามมากั บ ชุ ม ชนที่ ข ยายตั ว นั่ น ก็ คื อ
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนในองค์ ร วม
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาน�้าเน่าเสีย ปัญหาจราจร
ปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิ ต ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ า ทางสั ง คม
ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งที่กล่าวถือเป็นบท
ทดสอบอันท้าทายที่เทศบาลเมืองบางกรวยต้องพยายาม
เข้ ามาแก้ ไ ขปั ญหา และตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน น�าไปสู่การยกระดับเมืองในทุก ๆ ด้านอย่างทั่วถึง
และยั่งยืน

มุมมอง

นักบริหาร

เทศบาลเมืองบางกรวยยึดกรอบการท�างานตามหลัก
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน อันประกอบด้วย 1) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน�า้ ท่วม 2) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 3) พัฒนาสิง่ แวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน และ 5) พัฒนาการบริการ
ให้เป็นเลิศ

สู่การพัฒนาเมืองบางกรวยเพื่อคนบางกรวย อย่างยั่งยืน
นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
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ส�าหรับในปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงเผชิญ
กับวิกฤติโควิด-19 โดยเทศบาลเมืองบางกรวยมีมาตรการ
ป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จนสามารถจ�ากัดและ
ลดจ�านวนผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีการ
สนับสนุนพื้นที่ส�าหรับการเฝ้าระวังโรค ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัย รณรงค์การสวมใส่
หน้ากากอนามัย และการดูแลตนเอง รวมถึงขับเคลือ่ นการ
ท�างานร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน เพือ่ สร้างความปลอดภัย
ในการด�าเนินชีวิตให้กับประชาชนทุกคน

พู ด ถึ ง แผนงานโครงการในอนาคต เทศบาลเมื อ ง
บางกรวยได้จัดเตรียมและริเริ่มด�าเนินโครงการที่รองรับ
การเติบโตของชุมชน และช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน ได้แก่
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยใช้เป็น
สถานนันทนาการส�าหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
โครงการสถานธนานุบาล เงินทุนดอกเบี้ยต�่า
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน
สนับสนุนการเล่นกีฬา เพิ่มทักษะให้เด็ก
และเยาวชน
เปิดให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบางกรวย ให้ความรู้ ดูแลทั้งร่างกาย
และจิตใจ เพิ่มศักยภาพ พัฒนาหลักสูตร
ผู้เรียนปฐมวัย เตรียมพร้อมสู่การศึกษา
ในชั้นถัดไป ตลอดจนให้ความส�าคัญ
กลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อรับมือเด็กกลุ่มนี้ให้ใกล้เคียง
เด็กกลุ่มอื่นได้
ศึกษาและออกแบบ เพื่อจัดสร้างศูนย์บริการ
สาธารณสุขใหม่ ส�าหรับให้บริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานด้านอายุรกรรม ทันตกรรม และ
กายภาพบ�าบัด เป็นต้น

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผล
ได้นั้น แรงสนับสนุนและความเข้าใจจากภาคประชาชน
ย่อมเป็นกลไกส�าคัญ เพื่อให้ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เทศบาลทุกชีวิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ในส่ ว นของปั ญ หาอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
เทศบาลมีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริงในการด�าเนินการแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ประตูระบายน�้าที่แล้วเสร็จในหลายพื้นที่ ผลักดันให้มีการ
ลอกคลอง ลอกท่ อ ระบายน�้ า เพื่ อ ให้ น�้ า ไหลสะดวก
ส่งผลให้เป็นการลดปริมาณน�้ารอระบายในฤดูน�้าหลาก
ขณะเดียวกันยังประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการเข้ามา
พัฒนา ปรับปรุง และก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม บริเวณ
คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย โดยเป็นแนวทาง
การป้องกันปัญหาดังกล่าวในระยะยาวต่อไป

เทศบำลเมืองบำงกรวย จะยังคงเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรพัฒนำเมืองบำงกรวยตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ และ
ประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ เพือ่ ส่งเสริม
ศักยภำพในกำรพัฒนำเมืองบำงกรวยให้เป็นเมือง
ที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีเอกลักษณ์ทำง
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่เปิดโอกำสในกำร
เข้ ำ ถึ ง คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชำชนชนทุ ก คน
ได้อย่ำงแท้จริง
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คณะผู้บริหาร

นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล
รองนายกเทศมนตรี

นางกัณฐิกา วิชินโรจน์จรัล

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล

รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายสมนึก ค�านวณ

รองนายกเทศมนตรี
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เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี

นายเลิศ สุขมาก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เขต 1

นายอดิศักดิ์ สมทบสุข

นางลักษณา ทองมอญ

นายธนากร แถบทอง

นายสาวิทย์ ฟูเฟื่อง

นางอรวีณา เกตุเพ็ง

นายวิหา ปาริบุตร

ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมชาย ต่ายแสง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายอัครวินท์ แก้วพิจิตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เขต 3

นายวิโรจน์ ดอนทอง

นายสามารถ ไม้ทราง

นายดิเรก สรวิสูตร

นางสาวเพ็ญศรี ทองค�า

นายอชิระ พีระมูล

นายทวีศักดิ์ ประถมสาสน์

นายสุรัตน์ จันทร์เทียม

นางนงเยาว์ สุวรรณปราโมทย์

นางอารี ประสงค์ดี

พ.อ.สุริยันต์ ปานหุ่น

นายถุงเงิน เทียนแก้ว

นายทองเติม ประสมทรัพย์
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หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบางกรวย

นายสุพกฤษฏิ์ กิจทรัพย์ทวี

นายสุพัฒน์ ศรีพิพัฒนะกุล

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
และรักษาราชการแทน
ผูอ้ า� นวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสาวทัศนีย์ วงศ์วัฒนา

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นางเมษา โสภาผล

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางนิภา ฮวดศิริ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด

ผู้อ�านวยการกองคลัง

ผู้อ�านวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นางกรรณิการ์ สิทธิญาณ
รองปลัดเทศบาล

นางปวัณรัตน์ กีรติวฒ
ั น์ธนกุล

นางน�้าทิพย์ อุ่นแจ่ม

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
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รายงานข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง

เทศบาลเมื อ งบางกรวย

รายงานรายรับ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
รายการ

รายงาน

งบสถานะการคลัง
และผลการด�าเนินงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย

รายได้จัดเก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบ�ารุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนทั่วไป
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวม
รายรับจริง

2562
รายรับจริง

2564

รายรับจริง
2563

2562
26,957,973.00
143,903.15
1,095,908.00
28,197,784.15
5,675,439.80
14,429,336.08
53,856.40
363,450.00
48,719,866.43
248,498,174.66
104,011,559.00
481,779.00

88,233.00
1,533.30
967,377.00
4,201,709.84
5,258,853.14
5,839,020.44

2564
988.00
1,286,749.00
4,344,648.97
5,632,385.97
5,093,870.44

ประมาณการ
2565
0.00
0.00
1,200,000.00
4,500,000.00
5,700,000.00
5,196,700.00

11,985,128.91 6,780,344.87
7,000,500.00
94,089.20
69,369.22
120,300.00
3,900.00
0.00
10,000.00
23,180,991.69 17,575,970.50 18,027,500.00
224,637,672.39 222,572,645.68 212,810,000.00
110,311,128.00 112,555,252.00 105,762,500.00
967,434
-

401,711,379.09 358,126,792.08 352,703,868.18 336,600,000.00
รายรับจริง

401,711,379.09

2563
ประมาณการ

352,703,868.18

2565
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358,126,792.08

336,600,000.00

รายงานรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดรายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบด�าเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

96,467,000.00
97,341,000.00
77,208,900.00
96,023,100.00
3,180,000.00
50,000.00
370,270,000.00

88,790,414.57
79,037,533.00
45,362,049.15
4,344,513.06
3,037,860.00
1,196,362.26
221,768,732.04

งบ
กลาง

งบ
บุคลากร

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

96,467,000.00

88,790,414.57

96,023,100.00

งบ
ด�าเนินการ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

97,341,000.00

79,037,533.00

77,208,900.00

45,362,049.15

งบ
เงินอุดหนุน

งบ
ลงทุน

ประมาณการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายจ่ายจริง

4,344,513.06

ประมาณการ

3,180,000.00

งบ
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายจริง

3,037,860.00

ประมาณการ

50,000.00

รายจ่ายจริง

1,196,362.26

เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาล
เมื อ งบางกรวย และโดยอนุ มั ติของผู ้ ว ่ าราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี เทศบั ญญั ตินี้ ใ ห้ ใ ช้ บัง คั บ ตั้ ง แต่ วันที่ 1 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 336,600,000 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการด�าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

61,086,600
17,549,500
24,270,500
16,642,400
4,996,900
31,466,500
5,607,500
2,009,200
55,074,800
117,896,100
336,600,000

120,000,000

117,896,100

10,000,000
8,000,000

ประมาณการ

6,000,000

รายจ่ายจริง

4,000,000

370,270,000.00

รวม
รายจ่าย

221,768,732.04

2,000,000

61,086,600
55,074,800
24,270,500
17,549,500

31,466,500
16,642,400
4,996,900

0
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5,607,500

2,009,200

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ที่มาจากสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น�านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนพัฒนาอ�าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนา
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเทศบาลเมืองบางกรวย
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 5 ด้านดังนี้
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
ผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองบางกรวย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัตงิ บประมาณ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2564 และเทศบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ�านวน 121 โครงการ งบประมาณ
246,427,900.00 บาท และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จ�านวน 3 โครงการ สามารถจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สถานการณ์
ด�าเนินงาน

ย.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
1. โครงการท�าความสะอาดทางน�้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
2. โครงการลอกท่อระบายน�้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย
3. โครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. บริเวณล�าประโดง
หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิตหมู่ที่ 7 ต�าบลบางกรวย (จากบ้านเลขที่
46/24 หมู่ที่ 7 ถึงถนนซอยเพียรธรรมสมานหมู่ที่ 7 ต�าบลบางกรวย)
4. โครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณล�าประโดงชุมชนวัดท่าบางสีทอง
5. โครงการก่อสร้างประตูน�้าป้องกันน�้าท่วม จ�านวน 2 แห่ง
บริเวณคลองวัดโพธิ์เผือกและคลองสาขา ต�าบลบางกรวย
6. โครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันน�้าเซาะบริเวณปากคลองวัดส�าโรง
ถึงคลองบางกรวย
7. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าเซาะและก�าแพงกันดินพร้อมรั้ว
บริเวณที่ดินส�านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ริมคลองบางกอกน้อย

กองช่าง

500,000.00

0.00

0.00

494,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

500,000.00

0.00

0.00

499,500.00

0.00

500.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

1,300,000.00

0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง
กองช่าง

7,000,000.00
10,000,000.00

0.00
0.00

0.00
1,000,000.00

7,000,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ
0.00 ยกเลิกโครงการ

กองช่าง

*โครงการเพิ่มเติม

2,500,000.00

0.00

2,490,000.00

0.00

กองช่าง

*โครงการเพิ่มเติม

29,520,000.00

0.00 29,520,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง
กองช่าง

50,000.00
500,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50,000.00 ไม่มีการชดเชยค่างาน
500,000.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น

กองช่าง
กองช่าง

30,000,000.00
500,000.00

0.00 30,000,000.00
0.00
79,900.00

0.00
396,000.00

0.00
0.00

กองช่าง

5,000,000.00

4,665,000.00

0.00

10,000.00

ด�าเนินการเสร็จสิ้น

ย.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8. โครงการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
9. โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย ต�าบลวัดชลอและต�าบลบางกรวย
10. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น
11. โครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายชื่อคลองล�าประโดงภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
12. โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน�้าภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ต�าบลวัดชลอและต�าบลบางกรวย
* หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

0.00

0.00

0.00
24,100.00

ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ

335,000.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

13. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 1
14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแสนสุข
15. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน�้าและรางวี
บริเวณหลังโรงเรียนวัดส�าโรง
16. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน�้าบ่อพักและรางวี
บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอยมะไฟหวาน หมู่ 6 ต�าบลบางกรวย
17. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางกรวยไทรน้อย 23 (ข้างหมู่บ้านเกษราวิลล์)
18. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าซอยโรงเรียนบดินทรเดชา
จากบริเวณหน้าวัดชลอถึงสะพานวัดกล้วย
19. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สินธรา ซอย 6 และซอย 7
20. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน�้า บ่อพักและรางวี
ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิตบริเวณบ้านเลขที่ 56/2 ถึง 46-5
หมู่ที่ 7 ต�าบลบางกรวย
21. โครงการก่อสร้างถนนซอยเพียรธรรม - สมาน
22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน�้ารางวี
และทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนน
หมู่บ้านธนากร 4
23. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบริเวณที่ดินส�านักงานเทศบาล
เมืองบางกรวย
24. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชือ่ มซอยโรงหล่อ
ซอย 4/2 และทางเชื่อม
25. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 12/1, 12/2
และซอยแยก

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สถานการณ์
ด�าเนินงาน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

1,250,000.00
2,200,000.00
730,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,250,000.00
2,200,000.00
730,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ
0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

8,700,000.00

0.00

0.00

8,700,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

1,350,000.00

0.00

0.00

1,350,000.00

0.00

0.00

กองช่าง

4,200,000.00

0.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง
กองช่าง

900,000.00
*โครงการเพิ่มเติม

0.00
800,000.00

0.00
0.00

745,000.00
800,000.00

0.00
0.00

กองช่าง
กองช่าง

*โครงการเพิ่มเติม
*โครงการเพิ่มเติม

2,400,000.00
1,980,000.00

0.00
0.00

2,400,000.00
1,980,000.00

0.00
0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ
0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

*โครงการเพิ่มเติม

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

*โครงการเพิ่มเติม

4,100,000.00

0.00

4,100,000.00

0.00

0.00 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

กองช่าง

*โครงการเพิ่มเติม

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

ด�าเนินการเสร็จสิ้น

กองสาธารณสุขฯ

2,500,000.00

400,000.00

0.00

0.00 2,698,305.75

201,694.25

ด�าเนินการเสร็จสิ้น

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

600,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

107,000.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
13,700.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
19,450.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
6,400.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19

155,000.00
0.00

ด�าเนินการเสร็จสิ้น

ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น

ย.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
26. โครงการค่าใช้จ่ายการก�าจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
27. โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน
28. โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน)
29. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์
30. โครงการชุมชุนน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero Waste
31. โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองบางกรวย
* หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

493,000.00
36,300.00
80,550.00
43,600.00
0.00
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

32. โครงการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอย

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สถานการณ์
ด�าเนินงาน

กองสาธารณสุขฯ

200,000.00

0.00

83,000.00

0.00

0.00

33. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
34. โครงการจ้างเหมาบริการท�าความสะอาดคูคลอง
กองสาธารณสุขฯ

*โครงการเพิ่มเติม

500,000.00

0.00

8,606.00

68,848.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

กองสาธารณสุขฯ

30,000.00

0.00

0.00

0.00

24,400.00

กองสาธารณสุขฯ

300,000.00

0.00

0.00

0.00

286,300.00

13,700.00

ด�าเนินการเสร็จสิ้น

84,070.00
42,456.50

ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น

35. โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
36. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

117,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
422,546.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
0.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
5,600.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น

ย.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
37. โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า
38. โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste)
39. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

100,000.00
50,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15,930.00
7,543.50

กองสาธารณสุขฯ

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40. โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41. โครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติส�าหรับผู้สูงอายุ
42. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

500,000.00
30,000.00

500,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

465,700.00
0.00

43. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
44. โครงการส�ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
45. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
46. โครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข
47. โครงการค่าออกแบบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
48. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาส�านักงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
49. กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
50. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
51. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
52. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

กองสาธารณสุขฯ

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กองสาธารณสุขฯ

11,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

56,600.00
980,000.00
1,000,000.00
250,000.00

0.00
0.00
0.00
55,000.00

0.00
760,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1,000,000.00
305,000.00

56,580.00
105,000.00
0.00
0.00

กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

1,500,000.00
540,000.00
65,000,000.00
7,400,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

* หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

30,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
534,300.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
30,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
11,300.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
20.00
115,000.00
0.00
0.00

ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น
กันเงิน
กันเงิน

0.00 1,500,000.00
0.00
0.00 491500.00 48,500.00
0.00 63,921,600 1,158,400.00
0.00 7,894,400.00 221,400.00

ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สถานการณ์
ด�าเนินงาน

53. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
54. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
55. โครงการฝึกอาชีพคนพิการ

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

1,000,000.00
300,000.00
150,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

56. โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ

กองสวัสดิการสังคม

1,000.00

0.00

0.00

57. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย
(ฝึกอบรมกลุ่มสตรี จ�านวน 400 คน)
58. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

กองสวัสดิการสังคม

1,500,000.00

400,000.00

0.00

0.00 1,000,000.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
175,850.00 124,150.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
0.00 150,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00
0.00
1,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00 1,896,730.00
3,270.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น

กองสวัสดิการสังคม

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59. โครงการกลุ่มสตรีบ�าเพ็ญประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60. โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการท�าอาหาร

กองสวัสดิการสังคม

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61. โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทหัตถกรรม

กองสวัสดิการสังคม

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62. โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่าง ๆ

กองสวัสดิการสังคม

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63. โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์

กองสวัสดิการสังคม

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64. โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม

กองสวัสดิการสังคม

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65. โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
66. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กองสวัสดิการสังคม

100,000.00

0.00

0.00

0.00

3,900.00

67. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน
68. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศึกษาดูงาน)

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

1,500,000.00
50,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 1,122,060.00
0.00
0.00

69. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย

กองสวัสดิการสังคม

ไม่ใช้งบประมาณ

0.00

0.00

0.00

0.00

70. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

กองสวัสดิการสังคม

ไม่ใช้งบประมาณ

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
80,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
60,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
60,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
96,100.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
377,940.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
ไม่ใช้
ไม่สามารถด�าเนินการได้
งบประมาณ เนื่องจาก โควิด-19
ไม่ใช้
ไม่สามารถด�าเนินการได้
งบประมาณ เนื่องจาก โควิด-19
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

71. โครงการอาหารเสริม (นม)
72. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว,
ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
73. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

2,405,000.00
2,319,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

กองการศึกษา

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

74. โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส
75. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

40,000.00
70,000.00

0.00
0.00

21,000.00
0.00

0.00
0.00

18,997.00
0.00

76. โครงการอบรมและพัฒนาการจัดท�าและติดตามแผนพัฒนาการศึกษา

กองการศึกษา

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77. โครงการอบรมคุณธรรมน�าชีวิตพอเพียงตามพระราชด�าริ

กองการศึกษา

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78. โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79. โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี (ร่วม)

กองการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80. โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก

กองการศึกษา

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81. โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82. โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

กองการศึกษา

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83. โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ (ร่วม)

กองการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส�าหรับเด็กเยาวชน

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85. โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน

กองการศึกษา

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86. โครงการอาหารกลางวัน
87. โครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
88. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

3,080,000.00
100,000.00
200,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
35,800.00

คงเหลือ

0.00 1,958,432.98 490,567.02
0.00 867,260.00 1,451,740.00

0.00 2,937,860.00
0.00 100000.00
0.00
0.00

สถานการณ์
ด�าเนินงาน
ด�าเนินการเสร็จสิ้น
ด�าเนินการเสร็จสิ้น

0.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
3.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
70,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
200,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
10,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
150,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
70,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
10,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
50,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
142,140.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
- ด�าเนินการเสร็จสิ้น
164,200.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สถานการณ์
ด�าเนินงาน

ย.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
89. โครงการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00
30,000.00
5,000,000.00
500,000.00
400,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
2,372,600.00
0.00
0.00

0.00
30,000.00
0.00
7,500.00
0.00 1,343,249.50
0.00 208,732.00
0.00
0.00

6,500,000.00
6,000,000.00

0.00
0.00

3,056,500.00
0.00

0.00
0.00

0.00 3,443,500.00
0.00 6,000,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

กองวิชาการ
และแผนงาน
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองวิชาการ
และแผนงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส
กองวิชาการ
เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนงาน
โครงการจัดท�าสติ๊กเกอร์รับช�าระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
กองคลัง
โครงการเผยแพร่ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม
กองคลัง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ส�านักปลัดเทศบาล
โครงการจัดงานพิธีวันส�าคัญต่าง ๆ
ส�านักปลัดเทศบาล
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสถานธนานุบาล
ส�านักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองบางกรวย
โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางกรวย
ส�านักปลัดเทศบาล
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ดิน
ส�านักปลัดเทศบาล
ข้างส�านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
โครงการวันเทศบาล
ส�านักปลัดเทศบาล

100. โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

ส�านักปลัดเทศบาล

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101. โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
102. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
103. โครงการพัฒนาบุคลากร

ส�านักปลัดเทศบาล

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ส�านักปลัดเทศบาล
ส�านักปลัดเทศบาล

100,000.00
500,000.00

0.00
0.00

0.00
61,800.00

0.00
0.00

97,500.00
0.00

104. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
105. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

ส�านักปลัดเทศบาล

30,000.00

0.00

0.00

0.00

4,475.00

ส�านักปลัดเทศบาล

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106. โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น

ส�านักปลัดเทศบาล

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107. โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง

ส�านักปลัดเทศบาล

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
300,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
80,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
22,500.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
1,284,150.50 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
291,268.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
400,000.00
กันเงิน
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ

20,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
60,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
2,500.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
438,200.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
25,525.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
140,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
10,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
35,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19

* หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

108. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผูกพัน

เบิกจ่าย

ส�านักปลัดเทศบาล

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

109. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับเยาวชน ส�านักปลัดเทศบาล
ในสถานศึกษา
110. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัดเทศบาล

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

111. โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร

ส�านักปลัดเทศบาล

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112. โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาลเมืองบางกรวยหลังเก่า
113. โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถส�านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
ห้องเก็บของและห้องอเนกประสงค์ พร้อมทางเชื่อมส�านักงานเดิม
114. โครงการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าแผนพัฒนา
ของเทศบาล (จปฐ.)
115. โครงการสนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน

ส�านักปลัดเทศบาล
ส�านักปลัดเทศบาล

6,000,000.00
*โครงการเพิ่มเติม

0.00
3,000,000.00

0.00
0.00

6,000,000.00
3,000,000.00

0.00
0.00

กองสวัสดิการสังคม

ไม่ใช้งบประมาณ

0.00

0.00

0.00

0.00

กองสวัสดิการสังคม

850,000.00

0.00

0.00

0.00

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

40,000.00
15,000.00
500,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
400,000.00

0.00
0.00
0.00

119. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

กองการศึกษา

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

120. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

0.00

0.00

121. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

กองการศึกษา

100,000.00

0.00

0.00

0.00

49,155,000.00 38,770,600.00

88,133,106.00

116. โครงการกระจกหกด้าน
117. โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
118. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

รวม

198,627,900.00

คงเหลือ

สถานการณ์
ด�าเนินงาน

0.00

ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00
ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00
ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
20,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00
กันเงิน
0.00
กันเงิน

ไม่ใช้
ไม่สามารถด�าเนินการได้
งบประมาณ เนือ่ งจาก โควิด-19
0.00 850,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
14,300.00 25,700.00 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
0.00
15,000.0 ด�าเนินการเสร็จสิ้น
0.00 100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00
0.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00 100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
0.00 100,000.00 ไม่สามารถด�าเนินการได้
เนื่องจาก โควิด-19
88,976,403.73 23,736,590.27

* หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

1

1. แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วม
2. แนวทางการพัฒนาระบบระบายน�้า
3. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อุทกภัย

โครงการลอกท่อระบายน�้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
งบประมาณ 499,500 บาท
42
รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 เทศบางเมืองบางกรวย

โครงการก่อสร้างก�าแพงกันน�้าเซาะ บริเวณปากคลองวัดส�าโรง ถึงคลองบางกรวย
งบประมาณ 2,490,0000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

2

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 12/1,12/2
งบประมาณ 879,000 บาท

1. แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน
ทางระบายน�้า สะพาน ท่าเทียบเรือและ
สาธารณูปโภค
2. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
3. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
4. แนวทางการพัฒนา ควบคุมอาคารและ
ผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 23
(ข้างหมู่บ้านเกษราวิลล์) งบประมาณ 1,345,900 บาท

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 1
งบประมาณ 1,250,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน�้า บ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต
บริเวณบ้านเลขที่ 56/2 ถึง 56-5 หมู่ที่ 7 ต�าบลบางกรวย งบประมาณ 745,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สินธรา ซอย 6 และ ซอย 7
งบประมาณ 155,000 บาท

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน�้าภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ต�าบลวัดชลอและต�าบลบางกรวย
งบประมาณ 4,665,000 บาทท

โครงการทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยต�าบลวัดชลอ และต�าบลบางกรวย
งบประมาณ 500,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3

โครงการชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่ ZERO WASTE งบประมาณ 43,600 บาท

1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
2. แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุง
คุณภาพแหล่งน�้าและระบบบ�าบัดน�้าเสีย
3. แนวทางการบริหารจัดการเหตุร�าคาญและ
มลพิษอื่น ๆ
4. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) งบประมาณ 36,300 บาท
โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน
งบประมาณ 493,000 บาท

โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์ งบประมาณ 80,550 บาท

โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ 24,400 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะ

4

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
(ไม่ใช้งบประมาณ)

1. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
2. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร
3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
4. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวติ และทรัพย์สนิ
5. แนวทางการพัฒนาระบบรายได้
6. แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว
และวันส�าคัญต่าง ๆ
7. แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล
8. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการ
มีส่วนร่วม ของประชาชน

โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
งบประมาณ 7,543.50 บาท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย)

โครงการฝึกอาชีพเด็กด้อยโอกาส งบประมาณ 18,997 บาท

โครงการชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 15,930 บาท
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โครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 105,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน งบประมาณ 1,122,060 บาท

โครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติส�าหรับผู้สูงอายุ งบประมาณ 465,700 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย (ฝึกอบรมกลุ่มสตรี จ�านวน 4 คน) งบประมาณ 1,892,730 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 56,580 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ งบประมาณ 175,850 บาท

โครงการส�ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ

5

1. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
2. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบข้อมูลข่าวสาร
3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
4. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษา
ความสงบเรียบร้อยในชีวติ และทรัพย์สนิ
5. แนวทางการพัฒนาระบบรายได้
6. แนวทางการอนุรกั ษ์ ส่งเสริมฟืน้ ฟู ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเทีย่ วและ
วันส�าคัญต่าง ๆ
7. แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิน่ แผนชุมชน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ และแผน
พัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล
8. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและ
การมีสว่ นร่วมของประชาชน

การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล
งบประมาณ 1,343,249.50 บาท

โครงการกระจกหกด้าน งบประมาณ 14,300 บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย งบประมาณ 4,475 บาท

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว งบประมาณ 97,500 บาท

โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณ)
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สถานการณ์น�้าท่วม ปี 2564

บุคลากรในหน่วยงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1บรรจุกระสอบทราย

การป้องกันน�้าท่วม-น�้าล้นตลิ่ง

ธารน�้าใจ ช่วยเหลือผู้ประภัยน�้าท่วม น�าถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค
มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ที่อาศัยอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา คลองบางกรวย
คลองบางกอกน้อย และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถาการณ์การน�้าล้นตลิ่ง
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สู้วิกฤติโควิด -19

ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

การควบคุมการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19)
ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ
- ที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ
- ตลาดสด

ติดตามผู้เสี่ยงสูงพร้อมให้ค�าแนะน�า
ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่กักตัวในที่พักอาศัย

ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรับ
ณ ศูนย์พักคอยชุมชนเทศบาลเมือบางกรวย

จัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวย (CI)

ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
รับ-ส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปยังสถานที่กักตัว
ของรัฐบาล (LQ)
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 เทศบางเมืองบางกรวย

ชุมชน

ของเรา

ธารน�้าใจร่วมสู้วิกฤติโควิด-19

ท�าเนียบรายชื่อประธานกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จ�านวน 50 ชุมชน
(ข้อมูล : ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565)

1. นายมีชัย สามัตถิยากร
2. นางประมวล เอี่ยมพุก
3. นายบุญสม กล�่าช้าง
4. นายปริญญา เล็กกมล
5. นายเสกสรร สาคร
6. นายอมร ใจธรรม
7. นายจิณณะ โสตะจินดา
8. นางสาวร�าพรวน ศักดิ์ศิริ
9. นายวันชนะ ปั้นทับ
10. นางสาวจิราพร เจียรพันธุ์
11. นางผ่องจิตต์ พิรุณรัตน์
12. นางนรามาส แผ่พร
13. นายอุดม สุวรรณรัตน์
14. นางสาวมาลัย ฉายพึ่ง

ชุมชนสุขใจ
ชุมชนริมคลองบางกรวย
ชุมชนทิพยเนตรสามัคคี
ชุมชนวัดโพธิ์เผือก
ชุมชนหมู่บ้านรัตนวรรณ
ชุมชนหมู่บ้านสินธรา
ชุมชนหมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล
ชุมชนนครอินทร์พัฒนา
ชุมชนวัดกล้วย
ชุมชนสุนทรศิริ
ชุมชนรุ่งโรจน์
ชุมชนโรงหล่อพัฒนา
ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม
ชุมชนวัดสวนใหญ่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

15. นางสาวจันทนา เหมือนทอง
16. นายสิโรฒม์ พงศ์ภัทรวิเศษ
17. นายนพดล สรวิสูตร
18. นางสารภี วันเจียม
19. นายธีรชัย พันธ์ไพศาล
20. นางสาวทองหยด กมุธาภรณ์
21. นายพันธ์พงษ์ ศิริบุญรักษา
22. นางประภัสสร แถบทอง
23. นายธีรัฐณ์ สังข์หิรัญธรา
24. นางสาวอรวรรณ จันศร
25. นายบุญเชิด ปานนาค
26. นายประสาน คงดั่น
27. นางรัชกร แทนประสาน
28. นายสุเทพ จันทร์เหมือน
29. นายวรานนท์ ผลเจริญ
30. นายชัชวาล บุตรประสงค์
31. นายอนุพงศ์ ธ�ารงหวัง
32. นายเกื้อกูล วัฒนกุล

33. นางผกา นันทา
34. นายสมชัย รัตนพรสุวรรณ
35. นางเดือน ศุขะวณิช
36. นายสุพล พรหมโรกุล
37. นางณัฐปภัสร์ พานิช
38. นายเสรี ศรีอ่อน
39. นายนพดล วัฒนศิริ
40. นายสุขุม โตข�า
41. นายนิรัน อุ่นแจ่ม
42. นายสมศักดิ์ เตชะวงศ์วัฒนา
43. นางสาวเกตุแก้ว กิจสมัคร
44. นายปัญญา ตวงวิไล
45. นายวิรุฬห์ นันทภูษิตานนท์
46. นายไชยา สุขมาก
47. นายอมรเทพ ด�าเนินภัณฑ์
48. นายเลอพงษ์ เนตรงามพักตร์
49. นางสาวประภาพร พิณประไพวงศ์
50. นางยุพนั นรี สัตยาภรณ์
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนศรีบัณฑิต 2 - ทวีสุข
ชุมชนวัดท่าบางสีทอง
ชุมชนหมู่ 7 ต�าบลวัดชลอ
ชุมชนสินพัฒนา
ชุมชนวัดส�าโรง
ชุมชนสมปรารถนา
ชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิง
ชุมชนสุชาวดี
ชุมชนวัดจันทร์
ชุมชนริมทางรถไฟ
ชุมชนวัดสนามนอก
ชุมชนโค้งมะขาม
ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา
ชุมชนวัดโตนด
ชุมชนวัดเกด
ชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน
ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ

ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา
ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ที่ 2
ชุมชนหมู่บ้านภาณุรังษี
ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา
ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด
33
ชุมชนหมูท่ ี่ 6 วัดพิกลุ ทอง
ชุมชนหมู่บ้านธนากร 2
ชุมชนริมสวน
ชุมชนหมูบ่ า้ นสวนศรีบณ
ั ฑิต
ชุมชนหมู่บ้านเกษราวิลล์
ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1
ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา 2 35
ชุมชนหมูบ่ า้ นศรีบณ
ั ฑิต 3
ชุมชนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา
ชุมชนวัดชลอ หมู่ 3
ชุมชนอภิรมย์
ชุมชนหมูบ่ า้ นศิขรินทร์
ชุมชนหมูบ่ า้ นศรีบณ
ั ฑิตการ์เด้นวิลล์
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พท.ภ.ศิลป์ชัย อ้นอยู่

ปราชญ์ ชาวบ้ าน ผู ้ สืบสานภู มิปั ญญาท้ องถิ่ น

ปราชญ์ ช าวบ้ า น

คนส่ ว นใหญ่ มั ก จะคิ ด ถึ ง
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่มาจากชาวบ้านเป็นความรู้
ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
ปรับตัวผ่านประสบการณ์ทสี่ งั่ สมพัฒนา และสืบทอดกัน
ต่อ ๆ มา เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
หลักการแนวคิดและวิถีชีวิตของปราชญ์เป็นสิ่งที่คน
ในยุคสมัยปัจจุบนั นีค้ วรได้เรียนรูแ้ ละน�าไปเป็นแบบอย่าง
ในการด�ารงชีวติ การน�าภูมปิ ญ
ั ญาจากปราชญ์ชาวบ้านมา
ประยุกต์ใช้ในการท�างานซึ่งสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติใน
ระดับบุคคลและชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
“เมืองบางกรวย” เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วย
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เก่าแก่สืบทอดกันมา
เนิน่ นาน โดยต่างได้นา� เอาความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ
มาถ่ายทอดให้คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
และปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เพื่อน�าความรู้น้ัน ๆ
มาใช้ ใ นการด� า รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ มี
คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยความรู ้ ค วามสามารถเหล่ า นี้
จะเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ค�าว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” หมายถึง บุคคล
ในสั ง คมชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ
ภูมปิ ญ
ั ญาและน�า ภูมปิ ญ
ั ญามาใช้ประโยชน์
ในการด� า รงชี วิ ต จนประสบผลส� า เร็ จ
จากการสั่งสมประสบการณ์และสามารถ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ เ ชื่ อ มโยงคุ ณ ค่ า
ภูมิปัญญาของอดีตกับปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ การด� า รงชี พ
ในปัจจุบัน
62
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พท.ภ.ศิ ล ป์ ชั ย อ้ น อยู ่ แพทย์ แ ผนไทย สาขา
เภสัชกรรมไทย หรือ นิยมเรียกกันทัว่ ไปว่า “หมอเอีย้ ง”
เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าคือ ปราชญ์ชาวบ้านของชุมชน
เมืองบางกรวย ซึ่งล้วนมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่องาน
พัฒนาชุมชน โดยการน�าความรู้ความสามารถ ตลอดจน
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ มาช่วยยกระดับ
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงเชิดชูอัตลักษณ์
ของดีประจ�าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งเสริม
สร้างวิถคี ดิ ทัศนคติเชิงบวก และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ งี าม ให้คน
บางกรวยเกิดการอนุรักษ์ และส�านึกรักท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

1) อาหารพื้นถิ่น อาหารไทยโบราณรสเลิศทั้งคาวและหวาน
2) กลุ่มงานศิลปะ หัตถกรรม จักสานงานฝีมือ ทั้งจาก
วัสดุธรรมชาติ และงานผ้าร่วมสมัย 3) ทุเรียนเมืองนนท์
ทีป่ ราชญ์เกษตรยังคงไว้ซงึ่ การท�าสวนแบบประณีต ยกร่องสวน
และปลูกผลไม้แบบผสมผสาน 4) การสืบทอดต�ารับยา
สมุนไพรมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 5) ศิลปะการแสดง
ทัง้ ดนตรีไทย และการละเล่น และ 6) การใช้เส้นทางสัญจร
ทางน�า้ ทีเ่ ป็นเส้นทางแห่งวิถชี วี ติ มีเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
การเดิ นเรื อ ไปจนถึ ง ศิ ล ปะการต่ อ เรื อ ชั้ นสู ง ในชุ ม ชน
ซึ่งกล่าวได้ว่า ล้วนเป็นอารยธรรมที่เป็นมรดกล�้าค่าของ
ชาวบางกรวย สมกับค�าที่หลายคนได้กล่าวขานกันว่า
“เสน่ห์บางกรวย”

“ผมท�างานในภาคประชาสังคมครับ เป็นคนบางกรวย
เป็นลูกชาวสวน กระโดดท้องร่องสวน เก็บทุเรียนมาตัง้ แต่เด็ก
ตอนนี้อายุก็เกินครึ่งชีวิตแล้ว วันนี้พอมีกิน ได้คิด ได้ท�า
ในสิ่งที่สังคมได้ประโยชน์ ที่ส�าคัญ การท�างานในด้าน
อนุรักษ์นิยม เป็นหน้าที่อันทรงคุณค่าของคนไทย เพราะ
ล้วนเป็นสิ่งอันเป็นข้อบ่งชี้ทางชนชาติ ชาติพันธุ์ รวมทั้ง
อัตลักษณ์พน้ื ถิน่ แสดงถึงภูมปิ ญั ญาชนชาติไทย ทีส่ มควรเก็บ
เอาไว้ให้ลกู หลานไทย ได้รจู้ กั รูร้ กั ษาและหวงแหนต่อไป”

การมีส่วนร่วมและจับมือกันของทุกภาคส่วน ถือเป็น
เป้ า หมายหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นภาคประชาสั ง คมของ
คุณเอีย้ ง “ตนเองมุง่ หวังให้เกิดกิจกรรมทีม่ าจากความร่วมมือ
กันของชุมชนในภาคประชาสังคม ภายใต้การสนับสนุนจาก
ราชการในระดับต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วัด
ผู ้ น� า ชุ ม ชน และเจ้ า ของธุ ร กิ จ ภาคเอกชน ในอ� า เภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันพัฒนาสร้างชุมชนเข้ม
แข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน”

อ�าเภอบางกรวย มีอัตลักษณ์ท่ีสืบทอดวิถีชีวิตชุมชน
แห่งความเป็นแดนอารยธรรมลุ่มน�้าสามคลอง บอกเล่า
เรื่องราวผ่านประสบการณ์ชีวิตของปราชญ์ชุมชน ได้แก่

การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนที่ได้ผลอย่างเป็น
รู ป ธรรม จ� า ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งของโครงการ/
กิจกรรมที่มีความสอดคล้อง เกี่ยวข้อง สัมพันธ์
และต้องสามารถน�ามาเชื่อมโยงกันได้ คือ
1. ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ : ผู ้ ท รงภู มิ ป ั ญ ญา
มีความรู้ความสามารถ และมีความช�านาญใน
แต่ละด้านโดยแท้จริง
2. ทรัพยากรธรรมชาติ : ธรรมชาติที่มีอยู่
จริงในชุมชน ตามลักษณะแห่งภูมศิ าสตร์ เป็นปัจจัย
แวดล้อมหลัก ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
3. ทรัพยากรส่วนบุคคล : เจ้าของทรัพยากร
วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนบุคคล ที่จ�าเป็นต้องใช้เป็น
เครื่องมือในการน�าเสนอ
โดยทั้งนี้ ต้องมีส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่น ๆ
เป็นพีเ่ ลีย้ ง ให้ความร่วมมือ คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ

นอกจากนี้ การเติบโตของสื่อดิจิทัลในปัจจุบันได้เข้า
มามีส่วนช่วยในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ รวมทั้งน�าเสนอ
ความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ที่คุณเอี้ยงได้น�ามาถ่ายทอด
ให้ชาวชุมชนรุ่นใหม่ๆ ได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
และสามารถบอกต่อว่าบางกรวยนี้มีอย่างไรบ้าง?
“การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ชุ ม ชนผ่ า นเพจเฟซบุ ้ ค
เป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการด้ า นแผนยุ ท ธศาสตร์ ชุ ม ชน
เพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ของชุมชนในมิติต่าง ๆ โดยตนเอง
ร่วมกับแอดมินชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ได้ประสานกันท�างานด้านการน�าเสนอข้อมูล
จนกระทั้ ง ก่ อ ตั้ ง เพจเฟซบุ ้ ค ที่ น� า เสนอเกี่ ย วกั บ อ� า เภอ
บางกรวยมากมาย อย่างเช่น “ชวนเที่ยวบางกรวย”,
“นกแก้วโม่ง ฝูงสุดท้าย #วัดสวนใหญ่”, “เกษตรอินทรีย์
ของดี บ างกรวย”, “บางกรวย One Day Trip”,
“สืบสานงานศิลป์ ทั่วถิ่นบางกรวย” เป็นต้น โดยสื่อโซเชียล
ทุกวันนี้มีอิทธิพลมากต่อคนในสังคม การเพิ่มช่องทาง
รูปแบบนีส้ ามารถต่อยอดงานภาคประชาสังคมทีต่ นท�าอยู่
ได้มากขึ้น”
อย่างไรก็ตาม การด�ารงไว้ซึ่งวิถีท้องถิ่นอันยั่งยืนนั้น
ย่อมต้องสร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิด ความรูส้ กึ หวงแหนและ
อนุรักษ์ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม
อย่างต่อเนื่อง เพียงถ้าหากทุกคนไม่ลืมรากเหง้า ไม่ลืมอัต
ลักษณ์ และไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วน�าสิ่งมีมา
ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อส่งต่อมรดกอันล�้าค่าให้แก่
คนรุน่ หลังสืบทอดกันต่อไปจากรุน่ สูร่ นุ่ ซึง่ แนวทางเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
“มาช่วยคิด ช่วยผมท�า ช่วยผมสานต่อ กันเถอะครับ
เพราะเราคือ “คนบางกรวย” ด้วยกัน”
พท.ภ.ศิลป์ชัย อ้นอยู่ (เอี้ยง)

ผู้ประกอบโรคศิลปการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย ใบอนุญาตเลขที่ บ.ภ.19389, ปราชญ์ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบางกรวย,
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ�าเภอบางกรวย, ประธานคณะท�างานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ อ�าเภอบางกรวย,
ประธานเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ�าเภอบางกรวย, คณะกรรมการเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี,
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี, วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นนทบุรี (บางกรวย-กฟผ.),
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�้ามันนวดสมุนไพรอาศรมฤาษี
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“นกแก้วโม่ง ถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในเขตอ�าเภอ
บางกรวย และอยู ่ คู ่ จั ง หวั ด นนทบุ รี ม าช้ า นาน โดย
ในวัดสวนใหญ่จะมีตน้ ยางนาอยู่ 2 ต้นทีเ่ ป็นแหล่งอยูอ่ าศัย
ของพวกมัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฝูงนกแก้วโม่งแห่ง
สุดท้ายในบางกรวยก็ว่าได้ นกแก้วโม่งนั้นมักจะหากินอยู่
รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ นอนบนต้นไม้เป็นกลุม่ ใหญ่ ส่งเสียงร้อง
กันระงมเซ็งแซ่ ชอบเกาะตามยอดไม้ และมักเลือกทีจ่ ะท�า
รังตามโพรงไม้ใหญ่ ๆ โดยใช้วธิ แี ทะหรือขุดโพรงไม้จา� พวก
ไม้ เ นื้ อ อ่ อ น หรื อ อาจเลื อ กใช้ โ พรงไม้ เ ก่ า ในที่ ต ่ า ง ๆ
เนือ่ งจากในพืน้ ทีเ่ ขตอ�าเภอบางกรวยได้รบั การพัฒนาให้มี
ความเจริ ญ มากกว่ า สมั ย ก่ อ น ผื น ป่ า และสวนผลไม้
ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารบ้านเรือน ร่องสวนถูกแทนที่ด้วย
ถนนคอนกรี ต จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง อุ ป สรรคส� า คั ญ ต่ อ การ
อยู่อาศัย ออกหากิน และขยายพันธุ์นกแก้วโม่งเหล่านี้”

จากกระแสที่ ถู ก กล่ า วถึ ง บนโลกออนไลน์ ข อง
เพจเฟซบุ๊ก "นกแก้วโมง ฝูงสุดท้าย #วัดสวนใหญ่" ที่ได้มี
การโพสต์ภาพอันสวยงามและเรื่องราวถึงนกแก้วโม่งที่
อาศัยอยู่ตามธรรมชาติบนต้นยางนาอายุกว่า 200 ปี
ด้านหลังวัดสวนใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จนท�าให้
คนรักนกและประชาชนทัว่ ไปได้รจู้ กั กับนกแก้วโม่งมากขึน้
อีกทั้งยังเดินทางเข้าไปชมกันอย่างต่อเนื่อง

ตามรอย

นกแก้วโม่ง

แห่งวัดสวนใหญ่

นายศิลป์ชัย อ้นอยู่ (ปราชญ์ชุมชน อ.บางกรวย)
ผู้ก่อตั้ง, นายชัยวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ (ช่างภาพ/
ผู้รวบรวมข้อมูล) และนายวินัย พุ่มอยู่ (แอดมิน) คือ
สามสมาชิกที่อยู่เบื้องหลังเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ต่างรู้สึก
ยินดีที่ทุกตัวอักษรและภาพถ่ายเหล่านั้น เป็นตัวช่วย
กระตุกจิตส�านึกของผู้คนให้รับรู้ถึงคุณค่าของดีท้องถิ่น
และผลักดันไปสู่การอนุรักษ์นกแก้วโม่งมากขึ้น

ในสมัยอดีต “อ�าเภอบางกรวย” เป็นทีร่ าบลุม่ ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

สูงสุด ทุกพื้นที่ต่างอุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดน้อยใหญ่
ยืนต้นเรียงรายปกคลุมทั่วสารทิศ รวมถึงสวนผักและผลไม้ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้าง
ระบบนิ เ วศ จนกลายเป็ น แหล่ ง อาหารและที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต จ� า นวนมาก
โดยเฉพาะ “นกแก้วโมง” หรือ “นกแก้วโม่ง” ที่สามารถพบเห็นได้ โดยรอบ
แต่ทว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา เมื่อพื้นที่สีเขียวเริ่มลดน้อยลง
แล้วถูกพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรและสิ่งก่อสร้าง
ตามกลไกการขยายของเมือง ส่งผลให้พื้นที่หากิน
ของนกกลับถูกจ�ากัด อีกทั้งการถูกจับ ถูกน�าไป
เลี้ยงเพื่อความสวยงาม ท�าให้จ�านวนนกแก้วโม่ง
ลดลงไป แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ และ
สามารถมาชมได้ที่วัดสวนใหญ่แห่งนี้

“นกแก้วโมง” หรือ “นกแก้วโม่ง” นี้ ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า

เป็นนกตระกูลนกแก้วขนาดเล็ก - กลาง แต่เป็นนกแก้วขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มีความยาววัดจากหัวถึง
ปลายหางได้ราว 51 - 58 ซม. หัวและล�าตัวมีสีเขียว จะงอยปากอวบอูมสีแดงสด บริเวณหัวไหล่จะมีแถบสีแดง
แต้มอยู่ทั้งสองข้าง นกเพศผู้จะปรากฏมีแถบขนสีด�าและสีชมพูรอบคอที่เรียกกันว่า “Ring Neck” ส่วนนกเพศเมีย
ไม่มีแถบดังกล่าวและมีขนาดเล็กกว่า
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นกแก้วโม่ง เป็นนกแก้วขนาดใหญ่ทส่ี ดุ
ในเมืองไทย ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่า
ตัวเมีย หางเล็กเรียวยาว ล�าตัวสีเขียว
จะงอยปากอวบอูม ปลายปากงุม้ ลงสีแดง
มีแถบสีแดงบริเวณหัวปีก โดยนกตัวผู้มีแถบ
แดงเล็ก ๆ บริเวณคอด้านหลัง และมีแถบด�า
บริเวณคอด้านหน้า ซึ่งนกตัวเมียจะไม่มีแถบ
ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ใ ต้ ห างจะมี สี เ หลื อ งคล�้ า
ใบหน้าและล�าคอสีปนเหลือง
ในกลุม่ นักดูนกและนักอนุรกั ษ์นกจะรูจ้ กั นกแก้วโม่ง
แห่ ง วั ด สวนใหญ่ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว แรกเริ่ ม เดิ ม ที จ ะเห็ น
จ�านวนนกแก้วโม่งเยอะกว่านี้ แต่ด้วยพื้นที่แวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ปริมาณนกจึงลดลงไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากนิสัยของนกแก้วโม่งจะไม่ท�ารังเอง แต่จะหาโพรงตาม
ธรรมชาติอยู่ ปัจจุบันโพรงธรรมชาติค่อนข้างเหลือน้อย จึงท�าให้เกิด
โครงการเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ขึ้น

“โดยเมื่ อ ช่ ว งต้ น ปี 2564 ได้ มี ก ลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ แ ละ
อาสาสมั ค รมาร่ ว มกั น ท� า โพรงรั ง เที ย มขึ้ น ไปติ ด บน
ต้นยางนาบนความสูงกว่า 20 เมตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์
นกแก้ ว โม่ ง ไว้ อีกทางหนึ่ ง รวมถึ ง ได้ รับ การสนั บ สนุ น
ทางด้านปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนอาหารจากหน่วยงานและ
ภาคประชาสังคม จนเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นขึ้น”
นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดสู่
การอนุรักษ์นกแก้วโม่งอย่างยั่งยืน โดยมีการประสานงาน
ติดต่อไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาตัดแต่งกิ่ง
ต้นยางนา พร้อมก�าจัดต้นไทรอันเป็นต้นกาฝากที่เป็น
ปรสิตร้ายคอยท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกแก้วโม่ง
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางธรรมชาติ ด้วยการ
สร้ า งแนวคิ ด ที่ จ ะปลู ก และดู แ ลต้ น ไม้ ท ้ อ งถิ่ น อาทิ
ต้นมะกอกน�า้ ต้นกรวย ซึง่ ถือเป็นอาหารชัน้ ดีของนกแก้วโม่ง
อีกทั้งหาหนทางในการเพิ่มจ�านวนต้นไม้ใหญ่อย่างเช่น
ต้นยางนาในเขตบางกรวย เพื่อน�าไปสู่แหล่งเพาะพันธุ์
นกแก้วโม่งที่ใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดนนทบุรีและประเทศ
ต่อไปในอนาคต

นิสัยของนกแก้วโม่ง
นกแก้วโม่งจะออกหากินในช่วงเช้าและกลับมาเข้ารัง
ในช่วงเย็น โดยจะหากินอยูร่ วมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ แต่อาจพบ
ชุมนุมเป็นฝูงใหญ่ในบริเวณแหล่งอาหารต่าง ๆ ปกติจะพบ
อยูเ่ ฉพาะในฝูงนกแก้วโม่งด้วยกันเท่านัน้ ไม่ปะปนกับนกแก้ว
ชนิดอื่น ๆ นอนบนต้นไม้เป็นกลุ่มใหญ่ เป็นนกที่บินได้ดี
และเร็ว ส่งเสียงร้องกันระงม เวลาบินจะบินเป็นฝูงเล็ก ๆ
8 - 10 ตัว ชอบเกาะตามยอดไม้ และสามารถใช้ปาก
เกาะเกี่ยวเคลื่อนตัวไปตามกิ่งไม้ได้ดี

นกแก้วโม่ง จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
นั่นหมายความว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้
ในครอบครองนัน่ เอง ดังนัน้ ใครทีค่ ดิ อยากได้นกแก้วโม่ง
มาเลี้ยง นั่นคือการท�าผิดกฎหมาย ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้น
จากการอนุรักษ์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระหว่างคนและสัตว์ ย่อมมิได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่
อยูใ่ นปัจจุบนั เท่านัน้ แต่ยงั สามารถอ�านวยประโยชน์ตอ่ ไป
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกด้วย

โดยนกแก้ ว โม่ ง ผสมพั น ธุ ์ ใ นฤดู ห นาวต่ อ ฤดู ร ้ อ น
หรื อ ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม - เมษายน ท� า รั ง อยู ่ ต าม
โพรงไม้ วางไข่ ค รั้ ง ละ 3 - 4 ฟอง โดยทั้ ง ตั ว ผู ้ แ ละ
ตัวเมียจะช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลีย้ งลูกอ่อน จะเริม่ ฟักไข่
ตั้ ง แต่ อ อกไข่ ฟ องสุ ด ท้ า ยของรั ง ใช้ ร ะยะเวลาฟั ก ไข่
ทั้งสิ้น 19 - 21 วัน โดยอายุขัยของนกแก้วโม่งอยู่ระหว่าง
7 - 12 ปี ถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 3 ปี
สามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่
นกแก้วโมง ฝูงสุดท้าย #วัดสวนใหญ่
08-5999-9591

ผลต้นมะกอกน�้า
ผลต้นกรวย
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ส้มต�ำทับทิมสยำม
สืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารท้องถิ่นบางกรวย

“อาหาร” ถือเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถบอก
เล่าเรื่องราวถึงรากฐาน ความเป็นมาของแต่ละสังคมไม่ว่า
จะเป็นวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของผูค้ น หรือวัตถุดบิ ท้องถิน่ ซึง่
มีเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป เช่น อาหารไทยภาคใต้จะมี
รสจัดและเผ็ดร้อน หรืออาหารไทยภาคอีสานมักจะใส่ปลาร้า
เป็นส่วนประกอบ เป็นต้น โดยอาหารสะท้อนถึงการใช้ชีวิต
สภาพภูมปิ ระเทศ และภูมอิ ากาศ ผ่านวัตถุดบิ ท้องถิน่ ในเมนูนนั้ ๆ

ส้มต�าทับทิมสยาม เมนูอาหารไทยประยุกต์ที่น�าเอา
วัตถุดิบจากสวนบางกรวย มาผ่านกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ ปรุงแต่งด้วยความรู้ความช�านาญ ออกมาเป็น
อาหารรสเลิศที่สามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเชิดชูเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นได้อย่างน่าชื่นชม

นอกจากนี้ อาหารไทยยังขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่ได้รับ
ความนิยมอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะมีรสชาติกลมกล่อม
ครบเครื่อง ทั้งเผ็ด เปรี้ยว และหวาน แถมยังดีต่อสุขภาพ
ซึง่ ในแต่ละเมนูอดุ มไปด้วยสมุนไพร เครือ่ งเทศ และพืชผัก
นานาชนิด ไม่วา่ จะเป็นส่วนผสมหรือว่าเครือ่ งปรุง เมือ่ พูดถึง
อาหารไทยที่โดดเด่นที่สุดแล้ว “ส้มต�า” ย่อมถูกหยิบยก
มาเป็นอันดับต้น ๆ หลายคนที่ได้ลองลิ้มชิมรสอาจจะ
คุน้ เคยกับความแซ่บจัดจ้านทีแ่ สนอร่อยล�า้ จนท�าให้เมนูนี้
กลายเป็นจานโปรดประจ�าตัวของใครหลาย ๆ คน
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“สิ่งใดที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมี สามารถ
แปรรู ป เป็ น อาหาร และใช้ เ ป็ น สมุ น ไพรรั ก ษาคนได้
จากการที่บางคนมักไม่นิยมทานเนื้อส้มโอตรง ๆ ตนก็เลย
ใช้วิธีแปรรูปเป็นส้มต�า เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มมูลค่า
ให้กับส้มโอทับทิมสยามอีกด้วย”
การน� า เปลื อ กส้ ม โอทั บ ทิ ม สยามมาต� า ส้ ม ต� า แทน
เส้นมะละกอนัน้ ช่วยสร้างความนัว เข้มข้น และเอกลักษณ์
อันแตกต่างตั้งแต่ค�าแรกที่ลิ้นสัมผัส เนื่องจากคุณสมบัติ
ของเปลือกส้มโอจะมีคุณสมบัติเหมือนฟองน�้าคอยดูดซับ
รสชาติต่าง ๆ จากทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงนานาชนิด
ทีค่ ลุกเคล้าเข้าด้วยกันขณะก�าลังออกแรงต�า เมือ่ ทานแล้ว
จะรูส้ กึ ถึงความฉ�า่ จากสรรพรสทีก่ ระสานซ่านเซ็นแตกซ่าน
ไปทั่วทั้งปาก
นอกจากส้มโอทับทิมสยามแล้ว เจ้จูยังได้ใช้ผลผลิต
อื่น ๆ ในท้องถิ่นบางกรวยมาทดลองต่อยอด ซึ่งได้รสชาติ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นส้มต�าตะลิงปลิง ส้มต�า
มะกอกน�้า ส้มต�ามะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือแม้กระทั้ง
ส้มต�ามะกรูดที่ถือเป็นผลไม้ชนิดแรกที่สร้างชื่อและเป็น
ใบเบิกทางให้กับเจ้จู นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสวน
นนทบุรีท่ีอุดมด้วยของดีท้องถิ่น และภูมิปัญญาอาหารที่
สืบทอดต่อกันมา
วัฒนธรรมอาหารแต่ละพื้นที่ล้วนมีลักษณะและ
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ ซึ่ ง เกิ ด จากความสามารถของ
คนในชุมชนที่ปรับตัวและดัดแปลงธรรมชาติแวดล้อม
รอบตั ว จนเกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเหมาะสม
ความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถ
ในการเข้าถึงวัตถุดิบและทรัพยากรอาหาร ภูมิปัญญา
การผลิต ทัง้ หมดนีเ้ ป็นกระบวนการเชือ่ มโยงกัน บ่งบอกถึง
ความฉลาดของมนุ ษ ย์ ทั้ ง เชิ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์
การประยุกต์และปรับใช้ ผ่านการขัดเกลาสัง่ สมสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ซึ่งจ�าต้อง
สื บ สานและอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ อ ยู ่ คู ่ อ� า เภอบางกรวยต่ อ ไป
ตราบนานเท่านั้น

เจ้จู คุณประภาพร พิณประไพวงศ์ ผู้ทรงภูมิปัญญา
ด้านแปรรูปและพัฒนาสูตรอาหาร ย้อนถึงต้นคิดและทีม่ า
อย่างน่าสนใจ โดยเมื่อปี 2554 พื้นที่อ�าเภอบางกรวย
ประสบกั บ มหาอุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ชาวบ้ า นที่ มี อ าชี พ
เกษตรกรต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก พืชผลทาง
เกษตรเสียหายเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะสวนทุเรียนที่
แทบจะสูญพันธุ์กันเลยทีเดียว หลังเหตุการณ์น�้าท่วม
ดังกล่าว ชาวสวนส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกพืชผลอย่างอื่น
ทดแทนอย่างเช่น ส้มโอทับทิมสยาม และมีผลผลิตออกมา
มากมายจวบจนปัจจุบนั สามารถสร้างรายได้ให้แก่ทอ้ งถิน่
เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเลยมีแนวคิดที่จะน�ามาแปรรูปเพื่อ
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และส่งเสริมให้เป็นของดี
ประจ�าบางกรวย ซึ่งมีชื่อว่า “ส้มต�าทับทิมสยาม”
กรรมวิธีส�าคัญอยู่ที่การเลือกใช้ส้มโอทับทิมสยาม
บริเวณส่วนเปลือกที่มีความบางนุ่มและกลิ่นหอมมาขย�า
กับน�้าเกลือ เพื่อลดความฝาด ก่อนหั่นเป็นเส้นบาง ๆ
ใช้แทนเส้นมะละกอ ซึ่งจะให้รสสัมผัสที่คล้ายคลึงกัน
แถมยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย และล้าง
สารพิษในร่างกาย โดยเจ้จูยังย�้าอีกด้วยว่าต้องใช้ส้มโอ
ทับทิมสยามที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ถึงจะได้
สารอาหารครบถ้วนและเป็นประโยชน์
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คุณประภาพร พิณประไพวงศ์ (เจ้จู)
ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านแปรรูปและพัฒนาสูตรอาหาร อ.บางกรวย
โทรศัพท์ 081-8199741

ใน ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ล้วนเกิดขึ้น
มากมาย และหลากหลายไปเป็ น กลไก
ตลาดตามแต่ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และอื่น ๆ
รวมไปถึงธุรกิจที่ผลผลิตสร้างสรรค์
มาจากความตั้ ง ใจและความสามารถ
อย่างสินค้า “แฮนด์เมด” หรือ “งานฝีมอื ”

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าหวายเทียม
งานแฮนด์เมด
สร้างอาชีพ

“งานแฮนด์เมด สร้างอาชีพ” หลายคนคง
เคยผ่านหูกนั มาบ้างกับค�า ๆ นี้ และมีความต้องการ
จะสร้ า งอาชี พ จากงานแฮนด์ เ มดด้ ว ยเช่ น กั น
โดยงานแฮนด์ เ มดที่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ยไอเดี ย และ
ความสามารถล้วนเชือ่ มโยงไปสูก่ ารสร้างรายได้ท่ี
เหมาะสม น�าเงินมาจุนเจือครอบครัว แล้วพัฒนา
เป็นอาชีพเสริม พร้อมต่อยอดไปสู่อาชีพหลัก
ก็เป็นได้
คุณจินตนา หนูล้อมทรัพย์ (นา) เป็นอีก
คนหนึ่งที่สนใจและเข้ามาสู่วงการงานแฮนด์เมด
ด้วยการท�าผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม โดยผ่าน
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไปจาก
เทศบาลเมื อ งบางกรวย ส� า หรั บ โครงการนี้ มี
เป้าหมายเพือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิม่ รายได้
ซึ่ ง ด� า เนิ น การมาแล้ ว หลายปี สามารถสร้ า ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า จากชุ ม ชน ตลอดจน
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง

วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนโครงลายในรูปแบบอื่นเพื่อที่จะได้
น�ามาฝึกฝนและพัฒนารูปแบบให้หลากหลายขึ้น”

“แรกเริ่มเดิมทีได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีของ
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยทางเทศบาลมีการจัดกิจกรรม
ให้ได้ลองเรียนรูห้ ลายอย่าง ทัง้ ปักผ้า เย็บถุงผ้า ท�ากระเป๋า
กระทั่ ง มี ค อร์ ส สอนเกี่ ย วกั บ การท� า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ะกร้ า
หวายเทียมพอลองเรียนแล้วรู้สึกชอบ แต่ไม่ได้คิดอะไร
กะท�าไว้ใช้เอง เพราะต้นทุนบวกลบคูณหารแล้วออกมา
ราคาค่อนข้างสูง จึงท�าไว้เป็นของช�าร่วย ของขวัญปีใหม่
ให้ กั บ ผู ้ ใ หญ่ ใ ห้ กั บ เพื่ อ น ๆ และคนที่ เ กษี ย ณ พอท� า
ชิ้นงานเสร็จ ส่งไปให้เพื่อน ๆ ดู ปรากฏเขาชอบมาก
ขอซื้อต่อเลย จากนั้นไม่นานก็เป็นกระแสปากต่อปาก
จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะลองรับออเดอร์ เพื่อผลิต
และจัดจ�าหน่าย หารายได้เสริมหลังเกษียณ”

หากใครสนใจที่จะเรียนผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม
สามารถติดต่อได้ทคี่ ณ
ุ จินตนา หรือเทศบาลเมืองบางกรวย
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มแนวทางหารายได้เลี้ยงชีพแล้ว
ยังช่วยเสริมทักษะ สร้างสมาธิ และสานสัมพันธภาพ
ทางสังคมให้แก่ผู้ผลิตอีกด้วย
ทุกการเริ่มต้นใหม่ ย่อมมีความเสี่ยง แต่หากไม่ลอง
ลงมือท�า เราก็จะสงสัยความสามารถของตัวเองไม่จบสิน้
เพราะฉะนัน้ หากมีไอเดียและคิดว่าอยากลองสร้างรายได้
จากสินค้าแฮนด์เมด หลังจากศึกษาข้อมูลจนมั่นใจแล้ว
อย่ารีรอทีจ่ ะลงมือท�า ไม่วา่ ผลจะออกมาอย่างไร อย่างน้อย
ก็จงภูมใิ จทีเ่ รา “กล้า” ลงมือท�า และสิง่ นีจ้ ะเป็นประสบการณ์
ให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ต่อไป

ด้วยลายที่สวยงามของผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม
รวมถึงเป็นภาชนะชนิดหนึง่ ทีม่ ไี ว้สา� หรับใส่ของ เพือ่ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนใช้หวิ้ หรือถือสะพายไปใน
สถานที่และโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
หิว้ ปิน่ โตไปท�าบุญทีว่ ดั ไปจ่ายตลาด ไปปิกนิก ฯลฯ จึงเป็น
สิ่งที่จ�าเป็นในยุคสมัยนี้ที่ช่วยรณรงค์ถึงการลดโลกร้อน
งดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเอง
“โดยเฉลีย่ ตะกร้าหนึง่ ใบ ใช้เวลาผลิตด้วยมือประมาณ
2 - 3 วัน ส่วนขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดและประณีต
มักจะอยูต่ รงช่วงบริเวณหูหวิ้ หรือด้ามจับ ส�าหรับลวดลาย
ทีโ่ ดดเด่นทัง้ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังเบือ้ งต้นมาจาก
ตอนทีไ่ ปเรียนกับทางเทศบาล จากนัน้ ค่อยหาเรียนเสริมเอง
ทางออนไลน์บา้ ง เพือ่ จะลองคิดค้นหาคูส่ แี ละลายทีแ่ ตกต่าง
ดูเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้�าใคร ขณะเดียวกันได้มีติดต่อขอซื้อ

คุณจินตนา หนูล้อมทรัพย์ (นา)
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม
โทรศัพท์ 089-6731573
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"เสน่หบ์ างกรวย"

เส้นทางล่องเรือเริ่มต้นออกจากคลองบางกอกน้อย
ลอยผ่ า นสามแพร่ ง หน้ า ศาลเจ้ า ปากคลองบางกรวย
เข้าสู่คลองบางกรวย ล่องไปตามล�าน�้าชมทัศนียภาพ
สองข้างทางที่แสนเรียบง่าย ปล่อยกายปล่อยใจไปกับ
สายลมและคุ้งน�้า ลัดเลาะผ่านเรือนริมน�้าและพืชไม้
ท้องถิ่นนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นต้นกรวย ต้นมะกอกน�้า
และต้นล�าพู ฯลฯ ที่แผ่กิ่งใบและผลิดอกออกผลปกคลุม
ชิดติดริมตลิ่ง สร้างความร่มรื่นตลอดรายทาง
โดยเดิมทีอ�าเภอบางกรวย ถือเป็นเส้นทางผ่านของ
แม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่า มีแหล่งบรรจบกันของล�าน�้า
สามคลอง คือ คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย และ
คลองอ้อมนนท์ อยู่ตรงสามแพร่งหน้า “ศาลเจ้าพ่อไชยสร
เจ้าแม่ภาณี” ปากคลองบางกรวย จึงท�าให้อา� เภอบางกรวย
กลายเป็นแหล่งชุมชน แหล่งค้าขาย เส้นทางคมนาคม
ตลอดจนศูนย์รวมวัฒนธรรมที่มีความส�าคัญตั้งแต่อดีต
จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากการเป็นต้นธารแห่งชีวิตแล้ว
ที่ นี่ ยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วริ ม คลองเชิ ง ธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมทีพ่ รัง่ พร้อมไปด้วยขุมทรัพย์ความรูค้ คู่ วามบันเทิง
ล่องเรือชมวิถีชาวนนท์ตามรอยอารยธรรมลุ่มน�้าสามคลอง
อันเปี่ยมเสน่ห์ของบางกรวย

จากนั้นไม่นานนักก็มาถึง “วัดสวนใหญ่” วัดเก่าแก่
คู่ชุมชนบางกรวยมาตั้งแต่ต้นยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย อันมีเรือนแก้วแบบ
พระพุทธชินราชที่มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าสักการะบูชาเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล โดยไฮไลท์ส�าคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมา
เยือนที่นี้ นั่นก็คือ การชมนกแก้วโม่งวัดสวนใหญ่ โดยฝูงนี้
จะมีอยูร่ าว ๆ 20 - 30 ตัว (ถ้าเป็นหน้าผสมพันธุจ์ ะมีจา� นวน
ประมาณ 50 - 100 ตัว) อาศัยอยู่รวมกันที่ยอดต้นยางนา
อายุกว่า 200 ปี ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ต้น สูงเด่นตระหง่าน
เห็นได้ชดั จากระยะไกล ส่งเสียงร้องเจือ้ ยแจ้วเป็นทีค่ นุ้ หูแก่
ชาวชุมชนวัดสวนใหญ่และใกล้เคียง

“อ�ำเภอบำงกรวย”

เป็นที่ราบลุ่มในเขตลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง
มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพและมีประวัติศาสตร์
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์มาตั้งแต่ครั้งรัชสมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
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ประดับแทนช่อฟ้าใบระกา อาทิ ทุเรียน ข้าวโพด สัปปะรด
องุ่น ฯลฯ เป็นการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน
อันน่าภาคภูมิใจชาวบางกรวย และผลไม้เหล่านี้ยังเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นศิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
อีกด้วย ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปูนปั้นปางมารวิชัยนับสิบองค์ โดยจะมี หลวงพ่อส�าเร็จ
เป็นพระประธาน ชาวบ้านต่างเชือ่ กันว่าท่านมีความศักดิส์ ทิ ธิม์ าก
ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมา
กราบไหว้ขอพรจากท่านแล้ว ก็จะส�าเร็จสมความปรารถนา
ทุกประการ

สาเหตุที่พบนกแก้วโม่งอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เนื่องจาก
สมัยอดีตย่านบางกรวยล้วนเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และมีสวน
ผลไม้อุดมสมบูรณ์ จึงกลายเป็นทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศัยของฝูงนกแก้วโม่ง ในภายหลังเมื่อพื้นที่สวนเริ่มลด
น้อยลง บ้านจัดสรรและสิง่ ก่อสร้างเข้ามาแทนที่ ท�าให้พนื้ ที่
หากินของนกมีจ�ากัด อีกทั้งความสวยงามของนกแก้วโม่ง
ก็ท�าให้ถูกจับ ถูกน�าไปเลี้ยง จ�านวนเลยลดน้อยลงไป แต่ก็
ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติ และสามารถมาชมได้ที่
วัดสวนใหญ่แห่งนี้ ที่ ส�าหรับผูท้ สี่ นใจอยากเข้าชมนกแก้วโม่ง
วัดสวนใหญ่ แนะน�าว่าให้มาตัง้ แต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
เพราะเป็นช่วงที่นกแก้วโม่งบินกลับรัง หรือถ้าใครมาดู
ช่วงก่อนหน้านั้นก็จะเห็นนกแก้วโม่งก�าลังนอนกกไข่อยู่
ในรังอย่างน่าเอ็นดู

ลงเรือกันอีกครัง้ มุง่ หน้าสู่ “วัดสักใหญ่” ทีม่ ี หลวงพ่อ
สุ โ ขทั ย ซึ่ ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ มี พุ ท ธลั ก ษณะสวยงาม
สมสัดส่วน มีพระพักตร์คล้ายใบหน้าสตรี ประทับนัง่ ขัดสมาธิ
ราบปางมารวิชัย องค์พระถูกห่อหุ้มด้วยปูน สันนิษฐานว่า
เมือ่ คราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ประชาชนตลอดจน
พระภิกษุชว่ ยกันพอกปูน เพือ่ ให้พม่าคิดว่าเป็นพระพุทธรูป
ปูนปั้น ครั้นเวลาล่วงเลยผ่านมาปูนที่พอกได้กะเทาะออก
จนเห็นทองสัมฤทธิ์อยู่ด้านใน จึงท�าการกะเทาะปูนออก
และลงรักปิดทองใหม่ พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้
สรงน�้า ปิดทองเป็นประจ�าทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ภายใน
พระอุโบสถยังเป็นทีป่ ระดิษฐานของ หลวงพ่อใหญ่ ซึง่ สร้าง
ขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัดสักใหญ่นั่นเอง

นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดโตนดยังมี ศูนย์เรียนรู้
ต้นไม้มงคลพระราชทานประจ�าจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด
เป็นดินแดนแห่งสัปปายะสถาน เพือ่ ความสุข สงบ ท่ามกลาง

ออกจากเขตคลองบางกรวย เข้าสู่คลองอ้อมนนท์
ด้วยขนาดล�าคลองที่กว้างขึ้น จึงพบเห็นเรือล�าอื่นสัญจร
ผ่านไปมาเป็นระยะ จุดหมายต่อไปคือ “วัดโตนด” ส�าหรับ
วัดแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2326 โดยมีพระอุโบสถลักษณะ
ทรงจี น หน้ า บั น มี ล วดลายกนก ประดั บ ด้ ว ยถ้ ว ยชาม
เบญจรงค์ ชามเครือ่ งเคลือบประดับบนหน้าบัน และสิง่ ทีแ่ ปลก
ไม่เหมือนใครของโบสถ์หลังนี้ คือ มีลายปูนปั้นรูปผักผลไม้

ธรรมชาติ สวนป่าใกล้เมือง โดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ปรับใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล โดยใช้
สมาร์ทโฟนสแกนสัญลักษณ์ QR Code ส�าหรับการรับชม
และศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ในศูนย์ฯ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

ถัดมาคือ “วัดโพธิ์บางโอ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดส�าคัญ
ของชาวบางกรวย ทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะได้เข้าชมภาพจิตรกรรม
ฝาผนั ง เก่ า แก่ ส มั ย อยุ ธ ยาอั น ล�้ า ค่ า ที่ วิ จิ ต รบรรจงและ
ทรงคุณค่างานศิลปะโบราณ รวมถึงพระอุโบสถลักษณะ
เข้มขลัง มีการตกแต่งหน้าบันเป็นลวดลายจีนแกะสลัก
จากไม้อย่างประณีตสวยงาม ใบเสมาเป็นหินทรายมีเจดีย์
ทิ ศ ล้ อ มรอบตั ว อุ โ บสถทั้ ง สี่ ด ้ า น ซุ ้ ม บั น แถลงประดั บ
กรอบประตูหน้าต่างท�าจากปูนน�้าอ้อย ภายในมี หลวงพ่อ
บุญหนัก พระประธานเป็นศิลาแลงฉาบปูนตั้งอยู่ให้ผู้คน
เข้ามาบูชา ส่วนประตูด้านหลังพระอุโบสถมีพระพุทธรูป
ปางปาลิไลย์ ประทับนั่งบนก้อนศิลา มีช้างและลิงเป็น
สัญลักษณ์ให้ได้สักการะอีกเช่นกัน นอกจากนี้
ภายในวัดยังมีจดุ น่าสนใจอีกมากมาย หากผูใ้ ด
สนใจเข้ามากราบไหว้ท�าบุญ ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ หรือสนทนาธรรม
สามารถติดต่อได้ที่พระนัทธี นาถธัมโม
(พระหนึง่ ) เจ้าอาวาสวัดโพธิบ์ างโอ โทร.
062-171-8984
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งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)

จุดที่ 2 ท่าเรือวัดเกดประยงค์ เล็ก ตั้งตรงจิตร โดยมี
สิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็น
พระอุ โ บสถรู ป ทรงเรื อ ส� า เภา พระพุ ท ธบาทจ� า ลอง
เขาพระฉายจ�าลอง และเขาถวายพระเพลิงจ�าลอง เป็นต้น

ส�าหรับการล่องเรือชมวิถชี าวนนท์ตามรอยอารยธรรม
ลุ ่ ม น�้ า สามคลอง หรื อ ผู ้ ที่ ชื่ น ชอบการผจญภั ย และ
กีฬาทางน�า้ เช่น การพายเรือคายัค จะมีจดุ ลงเรือด้วยกัน
ทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 ท่าน�้าวัดชลอ โดยมี
พระอุโบสถรูปเรือสุพรรณหงส์ขนาดใหญ่เป็นแลนมาร์ค
ส� า คั ญ ที่ ห ลายคนรู ้ จั ก กั น ดี ประกอบกั บ ทุ ก วั น เสาร์
และอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ตลาดนัดคนไทย
ยิม้ ได้ “นัง่ แคร่ แลคลอง” จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลเมืองบางกรวยและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม ผู ้ ผ ลิ ต ชุ ม ชนได้ มี แ หล่ ง จ� า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
ภายในตลาดมีสินค้าให้เลือกชม เลือกชิม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์
น�้ามันนวดสมุนไพรอาศรมฤาษี ส้มต�าทับทิมสยาม ส้มต�า
มะกรูด ทอดมันสูตรเด็ด ผัดไทยโบราณ ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสวน ผักสดปลอดสาร ผ้ามัดย้อมจากชุมชน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นต้น ส�าหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ
เช่าเรือเหมาล�าน�าเทีย่ วบริเวณท่าน�า้ วัดชลอ สามารถติดต่อ
ได้ที่ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนวิถชี วี ติ แห่งสายน�า้ นางรัตนาภรณ์
คงวิชัย (ประธาน) 061-965-5364 นายปรารินทร โคกแพ
(รองประธาน) 096-6568666

การล่องเรือชมวิถีชาวนนท์ตามรอยอารยธรรม
ลุ ่ ม น�้ า สามคลอง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การเข้ า ถึ ง ชี วิ ต
คนริมคลอง ชื่นชมความสวยงามตลอดล�าน�้า และ
เรี ย นรู ้ ก ารด� า เนิ น ธุ ร กิ จ สองฝั ่ ง คลองที่ มี ป ระวั ติ
อันยาวนาน ซึ่งจะได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศ สถานที่
ประวัติศาสตร์และความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว
อันหลากหลายทีจ่ ะกลายเป็นภาพจ�าไม่มมิ วี นั ลืมเลือน
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เทศบาลเมืองบางกรวยไดพัฒนารูปแบบและเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการใหบริการประชาชน เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตลอดจนสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกประชาชน
ผูรับบริการกลอง (CCTV)

ขั้นตอนการเขารับบร�การ ขอดูกลอง CCTV
แจงความประสงคในการขอรับบริการงานรักษาความสงบฯ (เทศกิจ)
ติดตอ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลฯ หลังใหม (ชั้น3)
เอกสาร และขอมูลประกอบการขอดูฯ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาใบลงบันทึกประจำวันหรือใบแจงความ
จากเจาหนาที่ตำรวจ 1 ฉบับ
หมายเลขกลองวงจรปด (หากมี)
ระบุวันและชวงเวลาที่ตองการดูภาพ
(สามารถดูยอนหลังไดไมเกิน 30 วัน)
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเบื้องตน
เจาหนาที่ดำเนินการสืบคนขอมูล
ผูใชบริการสามารถถายภาพ หรือบันถึกวีดีโอจากจอได
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาที่

สะดวก ทันใจ พรอมใหบร�การ

