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 ในปีงบประมาณ 2562 นับเป็นห้วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในทางบวกหลายด้านกับเทศบาลเมืองบางกรวย ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การด�าเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้มีการวางแผนพัฒนา
ในระยะยาว และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏผลเป็นรูปธรรม

 เทศบาลเมอืงบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ขนาดกลางที่มีภารกิจในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดูแลสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการอยูอ่าศัย โดยยดึกรอบการท�างานตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
น�้าท่วม 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
และ 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 

 เทศบาลเมืองบางกรวย ยังคงมีศักยภาพที่สามารถ 
พฒันาให้ดียิง่ขึน้ได้อีกหลายมติิ และมปัีญหาทีส่ามารถแก้ไข
ให้ดีขึน้ได้อีกหลายด้านเช่นกัน นายสรุศักดิ ์วชินิโรจน์จรัล  
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ในฐานะตัวแทน 
ฝ่ายบริหาร มุ่งมั่นและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนา
บ้านเมือง และแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนด้วยความ
เต็มใจ และเต็มก�าลังความสามารถ

	 “ที่ผ่านมาเทศบาลให้ความส�าคัญเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง	 ระบบไฟฟ้า	
เขื่อน	 หรือประตูน�้า	 ซึ่งได้มีการด�าเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายแล้ว	 ตอนนี้เราจึงได้เร่งด�าเนินการโครงการ
ต่างๆ	เพือ่การพฒันาคุณภาพชวิีตและความปลอดภยัของ
ประชาชน	 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ต้องท�าควบคู ่

ไปพร้อมกับการพัฒนาเมือง”

“ การพฒันาคุณภาพชีวติและ
ความปลอดภยัของประชาชน ซ่ึงถอืเป็น
อกีหนึง่ปัจจัยส�าคัญทีต้่องท�าควบคู่ 

ไปพร้อมกบัการพฒันาเมอืง ”

เทศบาลเมืองบางกรวย
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	 “นอกจากการจัดสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายแุล้ว	 ปัจจุบันเทศบาลฯ	 ได้มีการศึกษางานด้าน
ศูนย์สาธารณสุขพื้นฐาน	 โดยคาดหวังให้เป็นสถานที ่
ให้บรกิารด้านสุขภาพอนามยัเบ้ืองต้นแก่ชมุชน	เป็นศูนย์รวม 

ของการบริการด ้านสาธารณสุขอย ่างครบวงจรที ่

ได้มาตรฐาน	 เนื่องจากการสร้างระบบสุขภาพชุมชน 

ที่แข็งแรงเป ็นรากฐานที่ส�าคัญของการสร ้างชุมชน 

ให้เข้มแข็งต่อไป”

	 “ส�าหรบัโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการเพือ่การพฒันาคุณภาพชวิีตและความปลอดภยั
ในชีวิตของประชาชนน้ัน	 เทศบาลได้มีการด�าเนินการในหลายๆ	 โครงการ	 อาท	ิ 
ติดต้ังกล้องวงจรปิด	(CCTV)	ให้คลอบคลุมพืน้ทีภ่ายในเขตเทศบาล	และได้มกีารพฒันา 
แอปพลิเคชัน	 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร	 
ผ่านกล้องวงจรปิด	(CCTV)	เพื่อวางแผนในการเดินทาง	ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 
เทศบาลฯ	 มีแผนที่จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในภาคการศึกษาหน้า	
(พฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	2564)	ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	
(ก่อนวัยเรียน)	 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยได้อย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน	
โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านร่างกาย	 จิตใจ	 วินัย	
อารมณ์	และสติปัญญาให้สมกับวัย	เพื่อเริ่มต้นชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ”

 “โครงการส�าคัญท่ีก�าลังจะมีขึ้นถัดมา ด้วยความห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้บริหารเทศบาลฯ จึงได้เสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติ โครงการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีติผู้สงูอายุ เพ่ือให้ผู้สงูอายใุนพ้ืนท่ีบางกรวยได้มสีถานท่ี
รวมกลุม่ในการจดักิจกรรมและบริการท่ีครอบคลมุทุกมติิทางด้านสขุภาพ สงัคม จติใจ
และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างรายได้และการมีงานท�า
ท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคม
ในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร สามารถ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สงูอายุได้ รวมท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุ มส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นการด�าเนินงานศูนย์ฯ โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้การสนับสนุน”
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 ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เทศบาลฯ ส่งเสริม 
ให้ทกุภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม  
และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมืองบางกรวย  
โดยการจัดเวทีเป ิดโอกาสให ้ ตัวแทนจากชาวบ้าน 
ชาวชุมชนต่างๆ มาร่วมประชุม เพื่อน�าเสนอปัญหา  
แสดงข้อคิดเห็น พร้อมเสนอแนะทางออก ซ่ึงวิธีการนี ้
จะช่วยสร้างความรูแ้ละความเข้าใจทีดี่ระหว่างกันอีกด้วย  

	 “ท้ายนี	้กระผมอยากฝากไว้ว่า	การพฒันาท้องถิน่นัน้	เทศบาลฯ	ไม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิการได้เพยีงล�าพงั”	
หากแต่เราต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะภาคประชาชน		และต้องอาศัยความรักความสามัคคีกัน	 
ในการขบัเคล่ือนโครงการต่างๆ	เพ่ือพัฒนาเมอืงของเราให้เป็นเมอืงที	่“ประชาชนมีคุณภาพชวีติดถ้ีวนหน้า”  
และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป ขอบคุณครับ”

“ การสร้างระบบสุขภาพชุมชน
ที่แข็งแรง เป็นรากฐานที่ส�าคัญ

ของการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งต่อไป ”

เทศบาลเมืองบางกรวย
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 การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของวถีิเมือง
ในปัจจุบัน ส่งผลให้สังคมไทยประสบกับความ
เหล่ือมล�า้ในหลายด้านและหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น 
สัดส่วนรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน การมีช่องว่าง 
ระหว่างบุคคลทัง้ในการเข้าถึงการบริการการศึกษา  
การเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงสิทธ์ิในการ 
รับบริการต่างๆ และการเข้าถงึบริการสาธารณสุข
ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

“ ลดช่องว่างทางสงัคม
พฒันาชมุชน

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ”

นายมาโนช ชูจาด
ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย

บทสัมภาษณ์      ปลัดเทศบาล
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	 “สังคมเมืองบริบทมันจะเปล่ียนแปลงไปในภาพของ
สังคมเมืองในการพัฒนา	 เราต้องพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กับส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งปกติเราจะมองในภาพภายนอกไม่ได้	 
เพราะว่าช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยในสังคมเมือง 
มค่ีอนข้างสูง	แนวคิดเราต้องท�าอย่างไรให้ช่องว่างตรงนีล้ดลง	
และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้ามาแก้ปัญหา
ชุมชนร่วมกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

 เทศบาลเมืองบางกรวย ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึง
ได้เร่งด�าเนินการพัฒนาเมืองบางกรวยในทุกมิติภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พร้อมมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล�้า 
ของประชาชนในพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่ว่า 
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า" 
 นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย 
หนึ่งในผู้บริหารเทศบาลได้ขานรับแนวคิดและเดินหน้า 
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม   

“ ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยในสังคมเมืองมค่ีอนข้างสูง
แนวคิดเราต้องท�าอย่างไรให้ช่องว่างตรงนี้ลดลง

และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับช้ัน
เข้ามาแก้ปัญหาชุมชนร่วมกัน

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”

เทศบาลเมืองบางกรวย
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	 “ถึงแม้ว ่าบริบทในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกัน	 
แต่นับว่าบางกรวยเป็นเมืองที่มีโอกาสมากกว่าที่อ่ืน	 คือ 

มีงบประมาณที่จะสามารถน�ามาพัฒนาตนเอง	ไม่ได้พึ่งพา
จากหน่วยงานภาครัฐ	 ฉะนั้นเราต้องมองถึงความคุ้มค่า 
ทีจ่ะท�าได้	ซึง่บางกรวยมชีมุชนกว่า	49	ชมุชน	ซึง่แต่ละชมุชน 

ต่างมีศักยภาพทั้งหมด	 จึงควรสนับสนุนให้ทุกชุมชน 

ได้เข้าถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาครัฐ	 นอกจากนี้	 
เมอืงบางกรวยยงัมคีวามเป็นเอกภาพทางด้านบรหิารจัดการ	 
เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้รู้ลึก	รู้จริง	และเข้าถึง
ความทกุข์ความยากของคนในพืน้ที	่นโยบายต่างๆ	ทีท่�ามา 
ล้วนมทีศิทางชดัเจนและปฏบัิติกันมาอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เป็น 

ผลดีต่อการพัฒนาเมืองบางกรวยในระยะยาวต่อไป”

 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางกรวยได้มีแนวคิดการรวมศูนย์ราชการ
ไว้ในพืน้ทีเ่ดียวกัน โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและยกระดับสู่การมคุีณภาพชวิีตทีดี่อย่างครอบคลุม 

และยั่งยืน โดยภายในบริเวณดังกล่าวจะประกอบไปด้วย  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาคุณภาพชวิีตผู้สงูอาย ุศูนย์ฝึกวิชาชพี  
ศูนย์นันทนาการ ตลอดจนสถานธนานุบาล เป็นต้น 

	 “เทศบาลเล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริม
พฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็กในวัยก่อนเรยีน	จึงจัดต้ัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนใน 

พืน้ทีไ่ด้มโีอกาสสร้างพืน้ฐานทีดี่ด้านการศึกษา	หากรากฐาน 

ของคนในสังคมแข็งแกร่ง	 มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว	 ก็จะช่วย
พฒันาคุณภาพและสร้างมาตรฐานให้แก่ชมุชนได้นัน่เอง”	
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“ เราควรสร้างวฒันธรรมขององค์กร
ด้วยการให้บรกิารประชาชน

อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั
ถ้าเรามทีศันคติทีด่ ีอะไรกพ็ฒันาได้ ”

	 “นอกจากนี้	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ของไทยที่เกิดข้ึนในช่วงที่ผ่านมา	ท�าให้ประเทศก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้สูงวัยลักษณะเชิงสังคมเด่ียว	 การจัดให้มี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 จึงเป็นการส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้ผู ้ สูงอายุได้มีการปรับตัวทางด้านสังคม	 
สุขกาพกาย	 และจิตใจ	 รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็ง	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ	ทัง้นี	้ศูนย์พฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุ 
ถือเป็นการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน	 
โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน	และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายไุด้มส่ีวนร่วม 

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานศูนย์ฯ	 โดยมีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนส่งเสริม”
	 “ส�าหรบัศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีชมุชน	ศูนย์พฒันา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	และสถานธนานุบาล	(โรงรับจ�าน�า)		 
ที่จะเกิดขึ้นตามมาถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
เมืองบางกรวยอย่างรอบด้าน	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 
และสาธารณสุข	ซึ่งภายในปีงบประมาณ	2564	คงจะได้
เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น”

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะท�าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่สามารถปกครองตนเองได้อย่างอิสระ 
มีความคล่องตัว และย่อมท�าให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งท่านปลัดได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างสนใจว่า

	 “ข้อหนึ่ง	 ต้องปล่อยวางค�าว่า	 “ต�าแหน่ง”	 ให้ปรับ
ความคิดเดิมๆ	 ว่าจากผู้ส่ังการมาเป็นผู้ให้บริการแทน	
เพราะข้าราชการ	คือ	คนรับใช้ประชาชน	ดังนั้น	เราควร
สร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน	ถ้าเรามทีศันคติทีดี่	อะไร
ก็พัฒนาได้	 ข้อสอง	 ไม่เน้นอ�านาจหน้าที่จนขยับตัวไม่ได	้
คือเห็นปัญหาเดียวกันเราไม่จ�าเป็นต้องให้คนที่มีหน้าที่
โดยตรงมาแก้ไข	เราก็สามารถช่วยแก้ไขได้	เพราะในหน้าที่ 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด	 เราจะวางตัวเป็นพี่เป็นน้อง	 และ 
ให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกระดับช้ัน	 เพราะทุกคน 

มีความส�าคัญเท่าเทียมกัน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 
ส่วนรวมให้มากที่สุด”
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ผังโครงสร้าง เทศบาลเมืองบางกรวย

ส�านักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอ�านวยการ
• งานธุรการ
• งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครอง
• งานทะเบียนราษฎร
•  งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
•  งานรักษาความสงบ

เรียบร้อย

กองช่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
• งานวิศวกรรม
• งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายการโยธา
• งานสาธารณูปโภค
• งานสวนสาธารณะ
• งานสถานท่ีไฟฟ้าและ
สาธารณะ
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
• งานควบคุมอาคาร
• งานผังเมือง

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง
• งานธุรการ
•  งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัฒนารายได้
• งานผลประโยชน์
•  งานพัฒนารายได้และเร่งรัด

รายได้
•  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน
ฝ่ายการเงินและบัญชี
• งานการเงินและบัญชี
• งานสถิติการคลัง

นายกเทศมนตรี

ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี

ปลดัเทศบาล

รองปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล

เทศบาลเมืองบางกรวย
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กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ
• งานธุรการ
•  งานวเิคราะห์นโยบายและ

แผน
•  งานจัดท�างบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ
• งานนิติการ
•  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่น
• งานสารสนเทศ

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
• งานวางแผนสาธารณสุข
•  งานสุขาภิบาลอนามัย

และสิ่งแวดล้อม
•  งานเผยแพร่และฝึกอบรม
• งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
•  งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข
• งานส่งเสริมสุขภาพ
•  งานป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ
• งานสัตวแพทย์

กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
•  งานธุรการ
•  งานพัฒนาชุมชน
•  งานส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
•  งานสังคมสงเคราะห์
•  งานสวัสดิภาพเยาวชน 

สตรี และคนชรา

กองการศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ
• งานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
• งานการเจ้าหน้าท่ี
• งานการศึกษาปฐมวัย
• งานกิจการนักเรียน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
•  ง าน กิจกรรม เด็ กและ

เยาวชน
•  งานการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย
•  งานส่งเสรมิประเพณี ศิลป

วัฒนธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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