
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุง 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 
ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองบางกรวยจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก (ตามเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์การเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ) เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการที่จะดำเนินการ และนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) โดยมีวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

- โทรศัพท์หมายเลข 0-2443-0610-19 ต่อ 311 และ 314 
- โทรสารหมายเลข 0-2443-0610-19 
- อีเมล (e-mail) info_bangkruaicity.go.th 
- เฟซบุ๊ก (Facebook) เทศบาลเมืองบางกรวย (www.facebook.com/bangkruaicity) 
- QR Code มุมขวาด้านล่างของประกาศฯ นี้ หรือ 

https://forms.gle/DjZiqCzDbTMFhmHX9 
- เดินทางมาแจ้งข้อมูลความคิดเห็นได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง ชั้น 5  

โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล) 
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

http://www.facebook.com/bangkruaicity


ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 
เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

เทศบาลเมืองบางกรวย ขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ที่จะดำเนินการ และนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
งบประมาณ 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวยสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน
และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 

2. เหตุผลความจำเป็น
เนื่องจากเทศบาลเมืองบางกรวย มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมี

ความเป็นอยู่ที ่ดี มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการที่ดี ตลอดจนได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน จึงได้จัดทำโครงการในการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 
เพ่ือให้เป็นถนนที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับชุมชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และดินสไลด์หรือทรุดได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินสไลด์หรือทรุด 
3.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.4 เพ่ือบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
3.5 เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 
3.6 เพ่ือปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
3.7 เพ่ือเป็นการการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
3.8 เพ่ือยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว 
3.9 เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 

4. สาระสำคัญ
เทศบาลเมืองบางกรวย จะดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 

(ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก เป็นการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย 
และรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และดินสไลด์หรือทรุด ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เกิด
ความสวยงาม รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคต ซึ่งการดำเนินโครงการฯ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน
ช่องทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แก่กลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย โดยการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์  ทางโทรสาร 
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศและเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการอันจะนำไปสู่
การดำเนินโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

…/ 5. ผู้ดำเนินการ….. 
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5. ผู้ดำเนินการ
กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย 

6. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ
ชื่อ - สกุล นางสาวรุ่งนภา วุฒิพิมลวิทยา 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สังกัด กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย 
โทรศัพท์หมายเลข 0-2443-0610-19 ต่อ 311 และ 314 
โทรสารหมายเลข 0-2443-0610-19 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ
ถนนบางกรวย-ไทรน้อยซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก

8. ขั้นตอนการดำเนินการ
8.1 รับคำร้อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสำรวจความต้องการของประชาชน 
8.2 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 
8.3 จัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และตั้งงบประมาณไว้

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
8.4 ดำเนินการประกาศประกวดราคา 
8.5 ดำเนินการก่อสร้าง 

9. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

10. ผลผลิต
10.1 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 
10.2 มีกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
10.3 มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

11. ผลลัพธ์
11.1 ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา 
11.2 การจราจรเกิดความคล่องตัว 
11.3 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน 

12. ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ 
12.1 ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางลำเลียงวัสดุอาจได้รับผลกระทบ และอาจก่อให้เกิด

ความรำคาญจากการดำเนินงานการก่อสร้าง 
12.2 ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มีการดำเนินการก่อสร้างอาจไม่ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา 

…/ต่อประชาชน..... 
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ต่อประชาชนทั่วไป 
ในช่วงการก่อสร้าง ทำให้ปริมาณการจราจรในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะมีปริมาณ

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการขนส่ง วัสดุก่อสร้าง เพ่ือนำเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 

13. มาตรการป้องกันผลกระทบ 

ต่อประชาชนในพื้นที่ 
เทศบาลเมืองบางกรวย จะกำชับผู้รับจ้างให้ใช้ความระมัดระวังในการขนส่งวัสดุ และติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ เพ่ือให้ประชาชนทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง 

ต่อประชาชนทั่วไป 
เทศบาลเมืองบางกรวย จะกำชับผู้รับจ้างให้ใช้ความระมัดระวังในการขนส่งวัสดุ โดยจะให้ใช้

อุปกรณ์รองพ้ืนรถและให้ใช้น้ำล้างถนนกันฝุ่นละออง 

14. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก งบประมาณ 

5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

15. สอบถามข้อมูลได้ที่ 
1. ชื่อ - สกุล นายนันทชัย เครือหงษ์ 

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
โทรศัพท์หมายเลข 0-2443-0610-19 ต่อ 311 และ 314 
โทรสารหมายเลข 0-2443-0610-19 

2. ชื่อ - สกุล นายวัชรชัย ม่วงคะลา 
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
สังกัด กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย 
โทรศัพท์หมายเลข 0-2443-0610-19 ต่อ 311 และ 314 
โทรสารหมายเลข 0-2443-0610-19 

โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการของเทศบาลเมืองบางกรวยผ่านช่องทาง  
การรับฟังความคิดเห็นตามประกาศของเทศบาลเมือบางกรวย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล) 
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ 

โครงการในการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 
เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

เขียนที ่  
  
  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

เรื่อง เสนอความคิดเห็นต่อโครงการในการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ  
จังหวัด ขอเสนอความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 
(ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 

 ความคิดเห็น 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย เพราะ  

  

(ลงชื่อ) 
 ( ) 

กรณีที่อยู่อาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ถนน  
ตำบล อำเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ นบ ๕๒๓๐๓/ว สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 
 ถนนบางกรวย-จงถนอม นบ ๑๑๑๓๐ 
 

   พฤษภาคม 2565 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 

เรียน ประธานชุมชน  

อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิ จหรือสังคม 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น  
ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 
ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาล “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและเผยแพรโ่ครงการในการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ประชาชนในชุมชนทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 (นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล) 
 นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

กองช่าง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
โทร. 0-2443-0610-19 ต่อ 311 และ 314 
โทรสาร 0-2443-0610-19 

https://forms.gle/DjZiqCzDbTMFhmHX9 



  

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง โทร 311 และ 314 

ที ่  นบ 52303/ วันที่        พฤษภาคม 2565           

เรื่อง   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) 
พร้อมซอยแยก 

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง 

ด้วย ฝ่ายแบบแผนและก่อร้าง ขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ที่จะดำเนินการ และนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
งบประมาณ 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวยสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน
และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 จึงขออนุมัติดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก (ตามเอกสารแนบท้ายประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการฯ) เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการที่จะดำเนินการ และนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ 
 
 
 

(นายวัชรชัย ม่วงคะลา) 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 
 


