










                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ        แบบ ผด.02                       
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1. โครงการลอกคลองและ
ลอกท่อระบายน้ำ ภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ตำบลวัดชลอและตำบลบาง
กรวย 
 
2. ทำให้คลองมีการระบาย
น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ท่อ
ระบายน้ำไม่อุดตัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 % 
 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

1,780,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 

 



                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ        แบบ ผด.02                       
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างประต ูระบายน้ำพร้อมเคร่ืองสูบน้ำ บริเวณลำกระโดงหน้าหมู่บ้านนรารมย์ หมู ่1 ตำบลวัดชลอ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 1. ก่อสร้างประตรูะบายน้ำ
พร้อมเครื่องสบูน้ำ บริเวณ
ลำกระโดงหน้าหมู่บ้านนรา
รมย์ หมู่ 1 ตำบลวัดชลอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
 
2. เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมอุทกภัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

2,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการจัดทำคันชะลอความเร็ว ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 1. ก่อสร้างคันชะลอ
ความเร็ว กว้างประมาณ 
3.00 เมตร สูง 0.10 
เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
200.00 เมตรพร้อมทาสี
ตีเส้นบนคันชะลอ
ความเร็ว (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
2. เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชนและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

500,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการทาสี ตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยตำบลวัดชลอ และ ตำบลบางกรวย 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 1. โครงการทาสี ตเีส้น
เครื่องหมายจราจร 
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย ตำบลวดัชลอ
และตำบลบางกรวย 
2. เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชนและลดการ
เกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้ถนน
เมื่อสัญจรไป-มา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 

 

 

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมู่ ๘ ตำบลวัดชลอ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.00 
เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 
137.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 822.00 ตารางเมตร 
-วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
240.00 เมตร 
-วางบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวนไม่น้อย
กว่า 30 บ่อ  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15-
0.20 เมตร กว้างประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 236.00 
เมตร  
-คืนสภาพไหล่ทางและทางเชื่อม 
ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง 
/ตรวจรับงาน/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมู่ ๘ ตำบลวัดชลอ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ 2. เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 

 

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ ๘ ตำบลวัดชลอ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 1. ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ
ขนาด 4.00 × 8.00  
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนผู้ที่สญัจรทางเรือ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 
 
 

1,900,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักโดยสารบริเวณหน้าอำเภอบางกรวย 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 1. ก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร จำนวน 1 แห่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ระหว่างรอรถโดยสาร
ประจำทาง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 
 
 

300,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง แบบปรับราคาได้ (ค่าK) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 1. ชดเชยค่า K งาน
สิ่งก่อสร้างแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 
2. เพื่อชดเชยเงินให้ผูร้ับ
จ้างตามระเบียบราชการ
ครบทุกราย 100 %  
3. ผู้รบัจ้างมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 
 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจโครงการแล้วเสร็จ/
รับเรื่องจากผู้รับจ้าง/คำนวณ
ค่า K /เบิกจ่ายครั้งท่ี 1 

            

2. สำรวจโครงการแล้วเสร็จ/
รับเรื่องจากผู้รับจ้าง/คำนวณ
ค่า K /เบิกจ่ายครั้งท่ี 2 

            

3. สำรวจโครงการแล้วเสร็จ/
รับเรื่องจากผู้รับจ้าง/คำนวณ
ค่า K /เบิกจ่ายครั้งท่ี 3 

            

4. สำรวจโครงการแล้วเสร็จ/
รับเรื่องจากผู้รับจ้าง/คำนวณ
ค่า K /เบิกจ่ายครั้งท่ี 4 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจของผู้
รับจ้าง 

            

                                                                                                                                    *หลังจากตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง 90 วัน 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการติดต้ังป้ายซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 1. ติดตั้งป้ายซอยภายใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
จำนวนไม่น้อยกว่า 170 
ป้าย  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อใช้บอกทางแก่ผู้
สัญจรไป-มา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 
 
 

2,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการติดต้ังสิ่งอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (Gard Rail) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 1. ติดตั้ง (Gard Rail) 
ทางตรง ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
205.00 เมตร ติดตั้ง 
(Gard Rail) ทางโค้งยาว
รวมไม่น้อยกว่า 22.00 
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อป้องแก้ไขบริเวณ
เสี่ยงอันตรายของถนน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 
 
 

500,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเกษราวิลล์ หมู่ 10 ตำบลวัดชลอ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 1. -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 7.20 เมตร (รวมราง
วี) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
307.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,210.40 
ตารางเมตร  
-ปรับปรุงรางวีถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 7.00 เมตร (รวมราง
วี) ยาวไม่น้อยกว่า 280.50 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,963.50 ตารางเมตร  
-วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
0.60 เมตร ยาวรวม 
1,000.00 เมตร 
-วางบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. 
จำนวน 138 บ่อ  

9,200,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเกษราวิลล์ หมู่ 10 ตำบลวัดชลอ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ -ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.15-0.20 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1,000.00 เมตร  
งานคืนสภาพไหล่ทางและ
ทางเชื่อม ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพัก รางวี บริเวณถนนหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 1 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.70 (รวมรางวี) 
ยาวไม่น้อยกว่า 33.00 หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
155.10 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 
ประมาณ 5.50 เมตร (รวม
รางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 
77.00 เมตร หรือคดิเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 423.50 
เมตร  
-วางท่อระบายน้ำ  0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
189.00 เมตร  
-ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.15 – 0.20 เมตร  

1,500,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพัก รางวี บริเวณถนนหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ กว้างประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
189.00 เมตร  
-วางบ่อพัก ค.ส.ล. 
จำนวน 24 บ่อ งานคืน
สภาพไหล่ทาง ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธนากร 2 ซอย 1/4 และซอย 6/4 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
13 

1.-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.60 เมตร 
(รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 
115.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 759.00 
ตารางเมตร (ซอย 6/4) 
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
495.00 ตารางเมตร (รวม
รางวี) ซอย 1/4 
-วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 327.00 เมตร  
-วางบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 42 บ่อ  

3,400,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

20 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธนากร 2 ซอย 1/4 และซอย 6/4 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ -ปรับปรุงรางวีและทาง
เชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.15-
0.20 เมตร กว้างประมาณ 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
327.00 เมตร  
-งานคืนสภาพไหล่ทาง 
ค.ศ.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

 
 

 ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนน ซอยวัดลุ่มบริเวณคอนโดนิรันดร์ หน้าบ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 1. -วางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.  0.60 
เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 307.00 เมตร  
-บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวนไม่นอ้ยกวา่ 
 28 บ่อ  
-งานคืนสภาพรางวี หนา 0.15-0.20 
เมตร กวา้งประมาณ 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 303.00 เมตร  
-งานคืนสภาพผิวจราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรตี หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 360.00 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
2. เพื่อใหป้ระชาชนผู้สญัจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัย ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 % 

1,400,000 
งบเทศบาล 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/
ออกแบบ/ประมาณ
การราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 

            

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกวัดสำโรงถึงปากทางเข้าหมู่บ้านสมชาย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 1.- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร กว้างประมาณ 
6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
1,652.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,738.00 ตารางเมตร 
-ปรับปรุงฝารางระบายน้ำตัวยู
ที่ชำรุด 
-ตีเส้นจราจร(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 

7,300,000 
งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ ถึงแยกวัดสำโรง 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 1.- ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร กว้างประมาณ 
6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
790.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,135.00 
ตารางเมตร 
-ปรับปรุงฝารางระบายน้ำตัวยู
ที่ชำรุด 
-ตีเส้นจราจรบนผิวทาง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 

3,900,000 
งบ 

เทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 4/1, 5/1, 5/2, 6, 7 และซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 1.-ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 4/1 ช่วงที่ 1 หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร กว้างประมาณ 
5.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
265.00 ตารางเมตร 
-ปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีต ซอย 4/1 ช่วงที่ 2 หนาเฉลีย่ 
0.07 เมตร กว้างประมาณ 3.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 145.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
551.00 ตารางเมตร 
-ปูผิวจราจรแอสฟัทลต์ิกคอนกรีต
ซอย 5/1 หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
กว้างประมาณ 4.20 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 217.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 911.40 
ตารางเมตร  
 

5,000,000 
งบเทศบาล 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/
ออกแบบ/ประมาณ
การราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 4/1,5/1,5/2,6,7 และซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ปูผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตีซอย 
5/2 ช่วงที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
กว้างประมาณ 4.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 19.00 เมตร หรือคิดเปน็
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.20 ตารางเมตร 
-ปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ซอย 5/2 ช่วงที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร กว้างประมาณ 5.30 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร หรือคดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 789.70  
ตารางเมตร 
-ปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ซอย 6 หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กวา้ง
ประมาณ 3.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
30.00 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีไมน่้อย
กว่า 99.00 ตารางเมตร 
-ปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ซอย 7 หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กวา้ง
ประมาณ 3.30 เมตร 

  ๑. สำรวจ/
ออกแบบ/ประมาณ
การราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 4/1,5/1,5/2,6,7 และซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 

ขั้นตอน
ดำเนินงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร หรอืคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.50 ตาราง
เมตร 
-ปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอย 
8 หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร กว้างประมาณ 
3.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 32.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
105.60 ตารางเมตร 
-เสริมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.07 เมตร 
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 813.00 เมตร 
 -ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวนไม่นอ้ย
กว่า 149 บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจรผา่นไป-มา 
ได้รับความสะดวกปลอดภยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 % 

 
 

 ๑. สำรวจ/
ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยพรหมประทาน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 1.- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ  
0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
117.00 เมตร  
-วางบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวนไม่
น้อยกว่า 22 บ่อ 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดหนา 
0.15-0.20 เมตร  กว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 117.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 

700,000 
งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/
ออกแบบ/ประมาณ
การราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณชุมชนนครอินทร์ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 1. -ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง
ประมาณ 1.20 เมตร ยาว 
300.00 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 

400,000 
งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/
ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณซอยสุนทรศิริ ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 

ขั้นตอน
ดำเนินงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 1. -ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร กว้างประมาณ 1.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.00 เมตร  
(บริเวณบ้านเลขที่ 55/18 ถึง
บ้านเลขที่ 38/184 หมู่ 1 ตำบลบาง
กรวยและก่อสร้างคอนกรีตไหล่ถนน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.50 ตารางเมตร 
บริเวณบ้านเลขที่ 41/7 หมู่ 1 ตำบล
บางกรวย) 
-ปรับปรุงท่อระบายน้ำ(บริเวณ
บ้านเลขที่ 55/18 ถึงบ้านเลขที่ 
38/184 หมู่ 1 ตำบลบางกรวย) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร 
ผ่านไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 % 

100,000 
งบเทศบาล 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/
ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 

            

 



                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        แบบ ผด. 02                    
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 1. ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำที่ชำรดุ 
โดยเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กหล่อ ไม่นอ้ย
กว่า 350 ฝา (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
2. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร 
ผ่านไป-มา ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 % 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 % 
 

5,000,000 
งบเทศบาล 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/
ออกแบบ/ประมาณ
การราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 
จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/
ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการ
ก่อสร้าง /ตรวจรับ
งาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตาม
ประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 

            

 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล     
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
92   -  จัดการเลือกตั้ง 1 ครั้ง 

  - การเลือกตั้งดำเนินการเป็น 
ไปตามที่กฎหมายกำหนด  
100% 
  -  ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิ 
จากการจัดการเลือกตั้ง   
100% 

3,000,000  
 

พื้นที่ในเขต 
เทศบาล / ห้อง 
ประชุมเทศบาล 
เมืองบางกรวย 

สำนักปลดัเทศบาล 

1. ประชุมวางแผน
เตรียมการจดัทำโครงการ
เสนอขออนุมัต ิ

            

2. ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม 

            

   3. ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

            

   4. ดำเนินการจัดการ
เลือกตั้ง 

            

   5. ประเมินผลการจดัการ
เลือกตั้งและเสนอรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

            

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (๕ ธันวาคม 2562)    
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
93 - ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย 

และข้อสั่งการ 1 กิจกรรม 
 - ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไป 
ตามขั้นตอนพิธีการ หรือ  
นโยบายที่กำหนดสั่งการ 80% 
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม หรือ ผู้บรหิาร 
80% 
-(งานวันที่ ๕ ธันวาคม 2562) 

1,000,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล /  
และสถานท่ีที ่
จังหวัดนนทบุรีสั่ง 
การ / สำนักปลัด 
เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. ประชุมวางแผน
ดำเนินการ / เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัติ / 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมาย
หน้าท่ี / ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินงาน             

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (3 มิถุนายน 2563) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
94 และข้อสั่งการ 1 กิจกรรม 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไป 
ตามขั้นตอนพิธีการ หรือ  
นโยบายที่กำหนดสั่งการ 80% 
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม หรือ ผู้บรหิาร 
80% 
(งานวันที่ 3 มิถุนายน 2563) 

1,000,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล /  
และสถานท่ีที ่
จังหวัดนนทบุรีสั่ง 
การ / สำนักปลัด 
เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. ประชุมวางแผน
ดำเนินการ / เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัติ / 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมาย
หน้าท่ี / ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินงาน             

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (28 กรกฎาคม 2563) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
95 และข้อสั่งการ 1 กิจกรรม 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไป 
ตามขั้นตอนพิธีการ หรือ  
นโยบายที่กำหนดสั่งการ 80% 
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม หรือ ผู้บรหิาร 
80% 
(งานวันที ่28 กรกฎาคม 2563) 

1,000,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล /  
และสถานท่ีที ่
จังหวัดนนทบุรีสั่ง 
การ / สำนักปลัด 
เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. ประชุมวางแผน
ดำเนินการ / เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัติ / 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมาย
หน้าท่ี / ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินงาน             
5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (12 สิงหาคม 2563) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
96 และข้อสั่งการ 1 กิจกรรม 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไป 
ตามขั้นตอนพิธีการ หรือ  
นโยบายที่กำหนดสั่งการ 80% 
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม หรือ ผู้บรหิาร 
80% 
(งานวันที ่12 สิงหาคม 2563) 

1,000,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล /  
และสถานท่ีที ่
จังหวัดนนทบุรีสั่ง 
การ / สำนักปลัด 
เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. ประชุมวางแผน
ดำเนินการ / เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัติ / 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมาย
หน้าท่ี / ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินงาน             
5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1แผนงานงบกลาง 
โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ตามนโยบายและข้อสั่งการ) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
97 และข้อสั่งการ 1 กิจกรรม 

 - ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไป 
ตามขั้นตอนพิธีการ หรือ  
นโยบายที่กำหนดสั่งการ 80% 
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม หรือ ผู้บรหิาร 
80% 
(ตามนโยบายและข้อสั่งการ) 

1,000,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล /  
และสถานท่ีที ่
จังหวัดนนทบุรีสั่ง 
การ / สำนักปลัด 
เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. ประชุมวางแผน
ดำเนินการ / เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัติ / 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมาย
หน้าท่ี / ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินงาน             
5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการวันเทศบาล  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
98 - ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิก 

สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
หน่วยงานราชการ เอกชน  
ประชาชน จำนวน 150 คน 
 - การดำเนินงานเป็นไปตาม 
ขั้นตอนและพิธีการที่กำหนด  
80% 
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 80% 

20,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล / สำนัก
ปลัดเทศบาลเมือง 
บางกรวย 

 

1. ประชุมวางแผน
ดำเนินการ / เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัติ / 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมาย
หน้าท่ี / ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินงาน             
5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕. แผนงานงบกลาง 
โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน    
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
99   -  ออกพบปะเยี่ยมเยียน

ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า  
5 ครั้ง 
  -  ประชาชนได้เสนอปัญหา 
ความต้องการที่จะให้
เทศบาลแกไ้ข ร้อยละ 
 80 % 
  -  ความพึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 80 % 

100,000 พื้นที่ในเขต 
ทม.บางกรวย 
สำนัก
ปลัดเทศบาล 

1.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน /เขียน
โครงการ / ขออนุมตัิโครงการดำเนินการ 
จัดซื้อ / จัดจา้งดำเนินการจัดโครงการ ครั้งท่ี 
1 พร้อมสรุปผลประเมิน 

            

2.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน /เขียน
โครงการ / ขออนุมตัิโครงการดำเนินการ 
จัดซื้อ / จัดจา้งดำเนินการจัดโครงการ ครั้งท่ี 
2 พร้อมสรุปผลประเมิน 

            

3.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน /เขียน
โครงการ / ขออนุมตัิโครงการดำเนินการ 
จัดซื้อ / จัดจา้งดำเนินการจัดโครงการ ครั้งท่ี 
3 พร้อมสรุปผลประเมิน 

            

4.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน /เขียน
โครงการ / ขออนุมตัิโครงการดำเนินการ 
จัดซื้อ / จัดจา้งดำเนินการจัดโครงการ ครั้งท่ี 
4 พร้อมสรุปผลประเมิน 

            

5.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน /เขียน
โครงการ / ขออนุมตัิโครงการดำเนินการ 
จัดซื้อ / จัดจา้งดำเนินการจัดโครงการ ครั้งท่ี 
5 พร้อมสรุปผลประเมิน 

            

 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
100 - จัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข 80 % 

100,000 พื้นที่ในเขต 
เทศบาล /  
ห้องประชุม
เทศบาล 
เมืองบางกรวย 
สำนักปลดั 
เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. ประชุมวางแผดำเนินงาน 
เตรียมการ / ติดต่อ
ประสานงาน /เขียนโครงการ 
/ ขออนุมัต ิ

            

2. ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม 

            

3. ดำเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง             
4. ดำเนินการอบรม             
5. ประเมินผลและสรุป
โครงการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว   
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
101   -  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ 

เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ 
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 
  -  ประชาชนได้รับข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ภายในเขตพื้นท่ี ร้อยละ 80 
  -  ความพึงพอใจไมน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

100,000 พื้นที่ในเขต 
ทม.บางกรวย 

1.  วางแผน / ประสานงาน             
2.  ขออนุมัติโครงการ             
3.  ดำเนินการจัดซื้อ /  
จัดจ้าง 

            

4.  ดำเนินการตามโครงการ             
5.  ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.1 แผนงานงบกลาง 
โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
102 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ ์

ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และ
วาตภัย เช่น ไม้  ทราย กระสอบบรรจุ
ทราย เครื่องสูบนำ้ เรือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ ที่จำเป็น
และเร่งด่วน และจ้างเหมาก่อสร้าง 
ทำนบป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว 
- ความสำเร็จในการแกไ้ขปัญหา 
อุทกภัยและวาตภัย  ร้อยละ ๘๐ 
- ความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ภายใน 
เขตรับผิดชอบ 
ของเทศบาล 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
หมายเหตุ  :  แผนดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนตามเหตุสาธารณภยัที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

118 
 

แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

103 ๑. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง     
ร้อยละ ๖๐ ของจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 
 
๒. ระดับผลการเรียนรู้ของ      
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐  
 
๓. ระดับความพึงพอใจผู้เข้ารับ
การอบรม ร้อยละ ๘๐   

5๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมืองบางกรวย ๑. วางแผนประสานงาน/ขอ
อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัด
จ้าง/ดำเนินการตามโครงการ/
ประเมินผล หลักสูตรที่ ๑ 

            

๒. วางแผนประสานงาน/ขอ
อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัด
จ้าง/ดำเนินการตามโครงการ/
ประเมินผล หลักสูตรที่ ๒ 

            

๓. วางแผนประสานงาน/ขอ
อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัด
จ้าง/ดำเนินการตามโครงการ/
ประเมินผล หลักสูตรที่ ๓ 

            

๔. วางแผนประสานงาน/ขอ
อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัด
จ้าง/ดำเนินการตามโครงการ/
ประเมินผล หลักสูตรที่ ๔ 

            

๕. วางแผนประสานงาน/ขอ
อนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัด
จ้าง/ดำเนินการตามโครงการ/
ประเมินผล หลักสูตรที่ ๕ 

            

คอมฯ 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

104 ๑. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง     
ร้อยละ ๖๐ ของจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 
๒. ระดับผลการเรียนรู้ของ      
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐  
๓. ระดับความพึงพอใจผู้เข้ารับ
การอบรม ร้อยละ ๘๐   

๓๐,๐๐๐ เทศบาลเมืองบางกรวย ๑. วางแผนประสานงาน             

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง             

๔. ดำเนินการอบรม             
๕. ประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอมฯ 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

105 ๑. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และเจา้หน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 
จำนวน ๔๐ คน 
๒. ระดับผลการเรียนรู้ของ      
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ 
๓. ระดับความพึงพอใจผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐   

14๐,๐๐๐ เทศบาลเมืองบางกรวย ๑. วางแผนประสานงาน             

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง             

๔. ดำเนินการอบรม             
๕. ประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอมฯ 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

106 ๑. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ดีเด่น จำนวน ๕ คน 
  

๑๐,๐๐๐ เทศบาลเมืองบางกรวย ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุมกำหนดแนวทาง 

            

๒. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
เสนอช่ือ 

            

๓. ดำเนินการประเมิน              

๔. แจ้งผลการคดัเลือก             
๕. จัดกิจกรรมมอบรางวัล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอมฯ 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.2แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการเตรียมความพร้อมประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

107 
 
 
 

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ราษฎร เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 
  เชิงปริมาณ 
๑. อบรมเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้เกี่ยวข้องงานทะเบียนราษฎร 
จำนวน ๑๒ คน 
  เชิงคุณภาพ 
๑. สามารถนำความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ได้จริง และมีประสิทธิภาพ 

๒๕,๐๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑.  ประช ุมวางแผนจ ัดทำ
โครงการการเสนอขออนุมัติ  

            

๒. ขออนุมัติรายละเอียด/
กิจกรรมและส่งเรื่องให้งานพัสดุ 

            

๓. ดำเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง
ตามระเบียบฯพัสดุ  

            

๔.  ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ 

            

๕. ประเมินผลการฝึกอบรมและ
เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

108 
 
 
 

- เพื่อเป็นการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อราชการงานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชนและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  เชิงปริมาณ 
๑. ประชาชนผูม้ารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชน ของทุกๆวัน 
  เชิงคุณภาพ 
๑. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒๕,๐๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑.  ประช ุมวางแผนจ ัดทำ
โครงการการเสนอขออนุมัติ  

            

๒. ขออนุมัติรายละเอียด/
กิจกรรมและส่งเรื่องให้งานพัสดุ 

            

๓. ดำเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง
ตามระเบียบฯพัสดุ  

            

๔.  ดำเนินการจัดซื ้อน้ำดื ่ม,
น้ำหวาน,ชา,กาแฟ ,    โอวัลติน 
ตามโครงการฯ 

            

๕.  ประ เม ินผลการบร ิการ
ประชาชน เสนอรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
109 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
 
- ระดับผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
- ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๑๔๐,๐๐๐ อาคาร 
งานป้องกันฯ 

 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศกึษา 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
110 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๖๐ คน 
 
- ระดับผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
- ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๖๐,๐๐๐ โรงเรียน 
ภายใน 

เขตเทศบาล 
 

(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
111 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 
 
- ระดับผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
- ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๔๐,๐๐๐ อาคาร 
เทศบาล 

เมืองบางกรวย 
 

(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
112 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
 
- ระดับผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
- ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๔๐,๐๐๐ อาคาร 
เทศบาล 

เมืองบางกรวย 
 
 

(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
113 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 
 
- ระดับผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
- ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๓๕,๐๐๐ อาคาร 
เทศบาล 

เมืองบางกรวย 
 

(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร                   
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
114 1.โครงการฝึกอบรมดา้นการจราจร 

2.สามารถปฏิบัติจริงไดไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 
 

20,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. เตรียมวางแผนดำเนิน 
งาน 

            

2.ขออนุมัติโครงการ             
3. ออกคำสั่งมอบหมาย 
หน้าท่ี/ประชุมซักซ้อม 

            

4.ดำเนินการจดัอบรม             
5.สรุปผลการดำเนินการ 
อบรมและติดตามผล 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535           
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
115 1.โครงการอบรมให้ความรูต้าม 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ.2535 
2.สามารถปฏิบัติจริงไดไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 

150,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. เตรียมวางแผนดำเนิน 
งาน 

            

2.ขออนุมัติโครงการ             
3. ออกคำสั่งมอบหมาย 
หน้าท่ี/ประชุมซักซ้อม 

            

4.ดำเนินการจดัอบรม             
5.สรุปผลการดำเนินการ 
อบรมและติดตามผล 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน  (เคร่ืองถ่ายเอกสาร) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

14 - จัดซื้อครุภณัฑส์ำนักงาน 
(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล  
ชนิด ขาว-ดำ สี จำนวน ๑ เครื่อง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๑๒๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน  (ตู้ล็อคเกอร์) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

15 - จัดซื้อครุภณัฑส์ำนักงาน 
(ตู้ล็อคเกอร์แบบ ๓ ประตู ๓ ช่อง 
จำนวน ๑๐ ตู้) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๘๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถพยาบาล (รถตู้)) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

16 - จัดซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
(รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

17 - จัดซื้อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์     
(เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
(AED) จำนวน ๑ เครื่อง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๑๒๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  (ชุดผจญเพลิงในอาคาร) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

18 - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
(ชุดผจญเพลิงในอาคาร   
จำนวน  ๑๐  ชุด) 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

168 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

19 - จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กสำหรบั 
งานสำนักงาน  พร้อมชุดโปรแกรม   
จำนวน ๑ เครื่อง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๓๒,๕๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

20 - จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับงานสำนักงาน  พร้อมชุด
โปรแกรม  จำนวน ๒ เครื่อง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๖๗,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

170 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

21 - จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
จำนวน ๑ เครื่อง) 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๔,๓๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด ๑ KVA) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

22 - จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด ๑ KVA   
จำนวน ๒ เครื่อง) 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๑๑,๖๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  แบบท่ี ๑) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

23 - จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย 
(Access Point)  แบบท่ี ๑  จำนวน ๑ 
เครื่อง) 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๕,๔๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองกดน้ำหวาน/น้ำเย็น  

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

24 
 
 
 

จัดซื้อเครื่องกดนำ้หวาน/น้ำเย็น  
จำนวน  ๑  เครื่อง 
 
-ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานไดด้ี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๙๕ 
 

๖๐,๐๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 

 

๑. หน่วยงานตรวจสอบ
คุณลักษณะและราคากลาง

จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แบบ ผด. 03 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

25 
 
 
 

- เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมตัิ  
จำนวน ๑ ชุด 
 
-ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานไดด้ี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๙๕ 
 

๓๕๐,๐๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            

                                                                            
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

26 
 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑จำนวน ๓ 
เครื่อง 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ น้ิว) 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 

๖๖,๐๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

27 
 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ 
เครื่อง  
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
๑ ชุด 
- ชุดโปรแกรมจดัการสำนักงาน ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จำนวน ๑ ชุด 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
  

 ๓๒,๘๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            

 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) 

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

28  
 
 
 

- เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH 
SPEED PRINTER) จำนวน  ๑ 
เครื่อง 
 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
   

๓๗๔,๕๐๐.  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

       
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

29  
 
 
 

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัต ิ
การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์
จำนวน ๓ ชุด 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า  
๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 
 
 

๑๑,๔๐๐.  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 

  
    

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

30 
 
 

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี ๒ 
จำนวน ๓ เครื่อง  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๔๕,๐๐๐  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network  
แบบท่ี ๑ จำนวน ๑ เครื่อง 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี  
ไม่พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า  
๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๑๐,๐๐๐.  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) 

  
 
 
 
 
 
    

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน 
(PASSBOOK PRINTER) 
จำนวน ๓ เครื่อง 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๑๕๐,๖๐๐.  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA   

  
    

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 
KVA  จำนวน ๓ เครื่อง   
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๓๖,๐๐๐ งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

34  
 
 
 

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  จำนวน ๒ เครื่อง  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 
    

๕,๐๐๐.  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ชุดคำสั่งควบคุมการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖2 ๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ชุดคำสั่งควบคุมการอ่านบตัร
ประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด   
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี  
ไม่พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า  
๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๑๐,๗๐๐.  งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ชุดคำสั่งควบคุมเข้าระบบฐานขอ้มูล (SCANNER)    

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖2 ๒๕๖3 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

36   
 
 
 

- ชุดคำสั่งควบคุมเข้าระบบ
ฐานข้อมูล (SCANNER) จำนวน ๑ 
ชุด 
 - ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี 
ไม่พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๑๐,๗๐๐.   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ชุดคำสั่งควบคุมระบบฯสำหรับเคร่ือง SERVICE WORKSTATION   

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ชุดคำสั่งควบคุมระบบฯสำหรับ
เครื่อง SERVICE WORKSTATION 
จำนวน 
๓ ชุด  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๖๐,๐๐๐.   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.ย. 

38   
 
 
 

- ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
๑ ชุด  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๗๐๐   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ติดต้ังระบบเชื่อมโยง/วิเคราะห์ HARDWARE / SOFTWARE  

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑39  
 
 
 

- ติดตั้งระบบเชื่อมโยง/ 
วิเคราะห์ HARDWARE / 
SOFTWARE จำนวน ๓ ชุด 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๖๒,๑๐๐.   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ระบบคำสั่งควบคุมการทำงานเคร่ืองพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED)    

  
    

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ระบบคำสั่งควบคมุการทำงาน
เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 
 (HIGH SPEED) จำนวน 
๑ ชุด  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๒๑,๔๐๐.   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๑    

  
 
 
 

 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 
๑ จำนวน ๓ เครื่อง  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

๕๔,๐๐๐.   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)    

  
  

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)   จำนวน ๖ ชุด  
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๕ 
 

 ๔,๒๐๐.   งานทะเบียนฯ 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
Media Gateway & ATA Adapor  

  
  

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- Media Gateway &  
ATA Adapor 
  - ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

330,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพัสดุ 
/กำหนดค ุณล ั กษณะของ
ครุภัณฑ์/สืบราคาครุภัณฑ์จาก
แหล่งต่างๆ 

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4.  ตรวจร ับคร ุภ ัณฑ ์ / เบิก
จ่ายเงิน 

            

5 .  ท ด ล อ ง ก า ร ใ ช ้ ง า น /
ประเมินผลการจัดซื้อ/สรุปผล
รายงาน 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า26,000 บีทียู   

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 
26,000 บีทีย ู
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

36,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพัสดุ 
/กำหนดค ุณล ั กษณะของ
ครุภัณฑ์/สืบราคาครุภัณฑ์จาก
แหล่งต่างๆ 

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4.  ตรวจร ับคร ุภ ัณฑ ์ / เบิก
จ่ายเงิน 

            

5 .  ท ด ล อ ง ก า ร ใ ช ้ ง า น /
ประเมินผลการจัดซื้อ/สรุปผล
รายงาน 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- คอมพิวเตอร์แท็ปเลต็ 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

20,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 

  
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 
  - ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

8,900 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

๓. หน่วยงานพัสดจุัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  

            

๔.  ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

๕. หน่วยงานตั ้งฎีกาเบิกจ่าย 
การเงินจัดทำเช็คสั่งจ่าย 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน)               

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 
สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 
 

34,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานสำนักงาน)              

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  
48 

 
 

1.เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

16,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองสำรองไฟฟ้า)               

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด
800VA จำนวน 2 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

5000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมระบบจัดการสำนักงาน)      

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

50 1.ชุดโปรแกรมระบบจดัการ
สำนักงาน จำนวน 2 ชุด 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

24,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (.ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์)              

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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1.ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
2 ชุด 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

7,600 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (ชัน้วางของ 4 ชั้น)                

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

52 
 

1.ช้ันวางของช้ันจำนวน 2 ตัว 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

7,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

202 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน)               

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

53 
 

1.ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน 
ช้ันบนเป็นกระจก ช้ันล่างทึบ 
จำนวน 2 ชุด 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 

40,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

203 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและวางคอมพิวเตอร์)               

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

54 
 

1.โตะ๊ทำงานและวางคอมพิวเตอร ์
จำนวน 2 ตัว 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 

20,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

204 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์)          

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

55 
 

1.โตะ๊พับเอนกประสงค ์
จำนวน 2 ตัว 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 

5,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

205 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมต้ังพ้ืนใบพัดขนาด 18 นิ้ว)               

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

56 
 

1.พัดลมตั้งพื้นใบพัด ขนาด18 
นิ้วจำนวน 1 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

3,000 
 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

206 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมระบายอากาศติดผนัง12 นิ้ว)               

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

57 
 

1.พัดลมระบายอากาศติดผนัง12 
นิ้วจำนวน 2 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

5,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

207 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจกัรยานยนต์)              

  
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

58 
 

1.รถจักรยานยนต์  ขนาด 150 .
ซีซี จำนวน 1 คัน 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี ไม่
พบข้อบกพร่อง 
3.ความพึงพอใจขงผู้ใช้งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 

87,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย /เทศกิจ 

๑ .  ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ
คุณล ักษณะและราคากลาง
จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

            

๒. เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัตซิื้อ/จ้าง 
พร้อมใบเสนอราคา 

            

3.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณ ี
วงเงินไม่เกินหมื่นจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์และ
เบิกจ่าย 

            

5. ประเมินผล             



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

31 
 

แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

22 เทศบาลเมืองบางกรวย เบิก-จ่าย 
ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่  
อบจ.นนทบุรี 
  เชิงปริมาณ 
๑. สามารถ เบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายการ
กำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่ อบจ.นนทบุรี 
ครบท้ัง ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ 
  เชิงคุณภาพ 
๑. เอกสารการ เบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายการ
กำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่ อบจ.นนทบุรี 
มีความถูกต้องครบถ้วน 
๒. สามารถ เบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายการ
กำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่ อบจ.นนทบุรี 
ตามเวลาท่ีกำหนด 
- ความพึงพอใจ สามารถเบิก-จ่าย
ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ 
อบจ.นนทบุรี ทันเวลาท่ีกำหนด 

๒,๒๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๑. ซักซ้อมเตรยีมการในการเบิก-จ่าย  
(ทำความเข้าใจผู้เกี่ยวขอ้ง) 

            

๒. ประชุมชีแ้จงให้ผู้เกีย่วขอ้งรับทราบ
วิธีการปฏิบัติ 

            

๓. จัดทำเอกสาร/ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของการอนุมตัิเบิก-จ่าย /ทำฎีกาเบิกจ่าย/
นำส่งเช็ค ต.ค. 62 

            

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนมุัติ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค พ.ย.62 

            
 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนมุัติ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค ธ.ค.62 

            

๖. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนมุัติ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค ม.ค.๖3 

            

๗. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนมุัติ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค ก.พ.๖3 

            

๘. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนมุัติ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค มี.ค.63 
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

-ต่อ-    ๙. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนมุัติ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค เม.ย.๖3 

            

๑๐. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอนุมตัิ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค พ.ค. ๖3 

            

๑๑. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอนุมตัิ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค มิ.ย. ๖3 

            

๑๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอนุมตัิ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค ก.ค. ๖3 

            
 

๑๓. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอนุมตัิ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค ส.ค. ๖3 

            

๑๔. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอนุมตัิ
เบิกจ่าย/ทำฎีกาเบิกจ่าย/นำส่งเช็ค ก.ย. ๖3 

            

๑๕. ประเมนิผล/สรุปรายงาน             
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

23 ปรับปรุงคุณภาพในแหล่งน้ำพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยการใช้
เทคโนโลยีจุลินทรีย์ชีวภาพ 
เชิงปริมาณ 
๑. บำบัดน้ำในคลอง คืนคลองสวยสู่
ชุมชน จำนวน ๔ คลอง 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
การอนุรักษ์คลอง จำนวน ๑๖ ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
๑. คุณภาพน้ำในคลองที่ได้รับการ
บำบัดน้ำเสียด้วยการหยอดจุลินทรีย์มี
แนวโน้มดีขึ้น โดยใช้ผลการตรวจ
คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ 
๒. ประชาชน มีจิตสำนึกรักษ์แห่งน้ำ 
ไม่ท้ิงขยะและจัดการน้ำเสียก่อนปล่อย
ท้ิงลงท่อระบายน้ำ คู คลอง  
 
 
 

๖๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/  
งานกำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๑. ประชุม/วางแผน/ 
สำรวจแหล่งน้ำ/รา่งโครงการ 

            
 

2. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจัดซ้ือ-จัดจ้างตามระเบยีบ             
 

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
๔.๑ ประชุมชี้แจงประชาชน 
๔.๒ รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์
๔.๓ ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำก่อน
ดำเนินการ 
๔.๔ พัฒนาลักษณะทางกายภาพของ
แหล่งน้ำ 
๔.๕ ปรับปรุงคุณภาพน้ำดว้ยจุลินทรยี์
ชีวภาพ 
๔.๖ ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำหลัง
ดำเนินการ 

            

5.ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

24 พัฒนารักษาความสะอาดในชุมชนพื้นท่ี
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
  เชิงปริมาณ 
๑. พัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน 
(Big Cleaning Day) จำนวน ๑๐ 
ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ 
  เชิงคุณภาพ 
- พื้นท่ีในการพัฒนารักษาความสะอาด
ชุมชน (BCD ชุมชน) มีความสะอาด  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
- ประชาชนในชุมชนท่ีจัดกิจกรรม 
(BCD ชุมชน) มีความพึงพอใจในด้าน
ความสะอาดของพื้นท่ีจัดกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ ๘๐  

๕0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๑. ประชุมวางแผนโครงการ             
 

๒. สำรวจชุมชนเพื่อกำหนดสถานที่/
ร่างโครงการ 

            

๓. ขออนุมัติรายละเอียด             

๔. การจัดซ้ือ/จัดจา้ง             
 

๕. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน ธ.ค. 62 

            

๖. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน ม.ค. ๖3 

            

๗. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน ก.พ. ๖3 

            

๘. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน มี.ค. ๖3 

            

๙. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน เม.ย. ๖3 
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

-ต่อ-    ๑๐. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน พ.ค. ๖3 

            
 

๑๑. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน มิ.ย. ๖3 

            

๑๒. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน ก.ค. 63 

            

๑๓. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน ส.ค. ๖3 

            

๑๔. ดำเนินตามโครงการ/ประเมินผล
เดือน ก.ย. ๖3 

            

๑๕. ประเมิน/สรุปรายงานผล             
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชมุชน 
โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

25 นำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์  
ลดปรมิาณขยะมลูฝอยในชุมชน 
เชิงปริมาณ 
1. มีศูนยเ์รียนรู้การสร้างผลิตภณัฑ์
จากขยะอินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง 
2. มีชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน 
ดำเนินการจัดการขยะอินทรีย์อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จำนวน 100 คน 
เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการสรา้ง
ผลิตภณัฑ์จากขยะอินทรีย ์
เชิงคุณภาพ 
-สามารถลดปริมาณการทิ้งขยะ 
มูลฝอยในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
เมืองบางกรวย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
-ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๑. ประชุม/วางแผน/สำรวจ
ชุมชนต้นแบบ/ร่างโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
ตามระเบียบ 

            
 

๔. ดำเนินการตามโครงการ             

๕. ประเมินผล/สรุปรายงานผล
โครงการ 
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการชุมชุนน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero waste 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

26 เชิงปริมาณ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนตาม
หลักการ “ประชารัฐ” ในพื้นที่
เทศบาลเมืองบางกรวยให้เป็นชุมชน
ที่มีการจัดการมลูฝอยท่ีดี จำนวน 
๑๐ ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
๑. เกิดการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชน ร่วมกับเทศบาลเมืองบาง
กรวย ในการจัดการมลูฝอยท่ีดตีั้งแต่
ครัวเรือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐  
๒. พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย เป็น
เมืองทีน่่าอยู่อาศัยช้ันดี สามารถ
รองรับการอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

๕0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๑. ประชุม/วางแผน/ 
เสนอโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
ตามระเบียบ 

            
 

๔. ดำเนินการตามโครงการ             

๕. ประเมินผล/สรุปรายงานผล
โครงการ 
 

            

 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

27 อบรมสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ในพื้นที่เทศบาลเมือง
บางกรวย จำนวน 100 คน 
  เชิงปริมาณ 
1. สมาชิก อถล. เข้ารับการอบรม
การจ ัดการขยะม ูลฝอยในพื ้นที่
เทศบาลเมืองบางกรวย 
จำนวน 100 คน  
  เชิงคุณภาพ 
1. สมาชิก อถล. มีความรู ้ในการ
จ ั ด ก า ร ป ั ญ ห า ข ย ะ ม ู ล ฝ อ ย                
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. สมาชิก อถล. นำความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม ไปปฏิบ ัต ิ  แก ้ไข
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 

๕0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

1. ประชมุ/วางแผน/ร่าง
โครงการ 

            
 

2. ขออนุมัติรายละเอียด             

3. การจดัซื้อ/จดัจ้างตาม
ระเบียบ 

            
 

4. การจดัฝึกอบรมตามโครงการ             

5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล             

 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

28 1. กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจ  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงปริมาณ 
จำนวนกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ประเมินโดยการสังเกต, ภาพถ่าย, 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

30,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

๑. ประชุม/วางแผน/สำรวจ
ชุมชนต้นแบบ/ร่างโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
ตามระเบียบ 

            
 

๔. ดำเนินการตามโครงการ             

๕. ประเมินผล 
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

29 - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
บางกรวย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เชิงปริมาณ 
1. อบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 100 คน 

  เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยไมเ่กิดการ
เจ็บป่วย 
- ความพึงพอใจ บุคลากรไมเ่กิดการ
เจ็บป่วยอันเกิดจากสาเหตุการ
ปฏิบัติงาน 

300,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

๑. ประชุม/วางแผน/ 
กำหนดสถานท่ี/ร่างโครงการ 

            
 

2. ขออนุมัติโครงการฯ             

๓. การจดัซื้อ-จัดจ้าง             
 

4. การจดัการฝึกอบรม             

5. ประเมินผล             

 

 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเหตุรำคาญ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

30 1. อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงานด้าน
การจัดการเหตรุำคาญ จำนวน 30 
คน 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดการเหตรุำคาญ
ตามขั้นตอน ที่กำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวาม 
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
  เชิงคุณภาพ 
1. ประเมินโดยการสังเกต ุ
2. ประเมินโดยแบบสอบถาม 

30,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

๑. ออกแบบหลักสูตรเนื้อหาของ
การอบรม/วางแผนดำเนินการ 

            
 

2. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจดัซื้อ-จัดจ้าง             
 

4. จัดการอบรมตามโครงการฯ             

5.ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

31  เชิงปริมาณ 
๑.เกิดชุมชนต้นแบบด้านการบรหิาร
จัดการมูลฝอย ไม่น้อยกว่า ๕ ชุมชน 
  เชิงคุณภาพ 
๑ .ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วม โคร งการม ีความ
ตระหน ักและม ีส ่วนร ่วมในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
บร ิหารจ ัดการขยะม ูลฝอยกับ
เทศบาลเมืองบางกรวย  
 
 
 
 
 

๒๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

1. ประชุม/วางแผน/ร่าง
โครงการ 

            
 

2. ขออนุมัติรายละเอียด             

3. การจดัซื้อ/จดัจ้างตาม
ระเบียบ 

            
 

4. การจดัฝึกอบรมตามโครงการ             

5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล             

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนงานเคหะชุมชน               กันเงิน ปี 2561 

จัดซ้ือเคร่ืองกำจัดขยะอินทรีย ์

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 - จัดซื้อเครื่องกำจัดขยะ
อินทรีย์จำนวน 1 เครื่อง 
 
- เชิงคุณภาพ ตรงตาม 
มาตรฐานครุภณัฑไ์ม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน 6 เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

2,000,000 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม/
งานกำจัดขยะ
มูลฝอย 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุ
กำหนดลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 

            

3.หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

5.ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุ
รายงาน 
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แผนงานเคหะชุมชน               กันเงิน ปี 2561 

โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 
ล้อ เครื่องยนตด์ีเซล มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 
ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมี
ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. 
จำนวน 2 คัน 
 
- เชิงคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานครุภณัฑไ์ม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน 6 เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

5,200,000 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม/
งานกำจัดขยะ
มูลฝอย 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุ
กำหนดลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 

            

3.หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

5.ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุ
รายงาน 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการชุมชนปลอดพิษสุนขับ้า 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

32 ๑.รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัข
บ้าให้กับประชาชน เจ้าของสุนัข แมว 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน ๑๐๐ 
คน 
๒.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทั้ง ๔๙ 
ชุมชน 
เชิงปริมาณ 
๑.ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
คน 
๒.สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้ง 
๔๙ ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เมื่อเทียบกับปี 2562 
เชิงคุณภาพ 
๑.หลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ รู้จักวิธีการดูแล และ
ป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

100,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 
(งานสัตวแพทย์) 

๑. ประชุม/วางแผน/ 
ร่างโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติโครงการฯ  
 

          

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง              
 

๔. ดำเนินการตามโครงการฯ             

๕. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการชุมชนปลอดพิษสุนขับ้า 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต่อ ๒.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
๓.ไม่เกิดรายงานโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) เมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๖2 
๔.ความพึงพอใจของเจ้าของสุนัข
และแมวท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

  ๑. ประชุม/วางแผน/ 
ร่างโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติโครงการฯ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง              
 

๔. ดำเนินการตามโครงการฯ             

๕. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

33 1. จำนวนร้านอาหารที่เข้าร่วมตรวจ
มาตรฐานอาหารสะอาด 100 แหง่ 
2. ร้านท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
อาหารสะอาดร้อยละ 80 
3. ระดับความพึงพอใจของร้านท่ี
เข้าร่วม ร้อยละ 80 

  เชิงปริมาณ 
- จำนวนสถานประกอบการด้าน
อาหารที่เข้าร่วมตรวจประเมิน 

  เชิงคุณภาพ 
1. ประเมินโดยการสังเกต 
2. ประเมินโดยแบบสอบถาม 
 

50,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 
(งานสุขาภิบาลฯ) 

๑. สำรวจพื้นท่ี             
 

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. การจดัซื้อ – จัดจ้าง 
  ๓.๑ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
  ๓.๒ จัดจา้งทำป้าย Clean 
food good taste 

            
 

๔. ดำเนินการตามโครงการ    
  ๔.๑ ตรวจร้าน 
  ๔.๒ มอบป้าย Clean food 
good taste 

            

๕. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเมือง   

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

34 - อบรมความรูโ้รคติดต่อตามฤดูกาล
ให้กับแกนนำชุมชนและเจ้าหนา้ที่
ผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เทศบาล 
เมืองบางกรวย จำนวน 10๐ คน 
  เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า  
100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
1.หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้าร่วม
อบรม มีความรู้ รู้จักวิธีการดูแลและ
ป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

30,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/ งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 
(งานป้องกันและ
ควบคมุโรคตดิตอ่) 
 
 

1. ประชุม/วางแผน 
/ร่างโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติโครงการฯ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
 

๔. ดำเนินการตามโครงการฯ             

๕. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทำหน้าท่ีดูแลสุขภาพในชมุชน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

35 - อบรมผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชนทั้ง 49 ชุมชน  
จำนวน ๑๕๐ คนต่อครั้ง (ปลีะ ๒ ครัง้) 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
100 คนต่อครั้ง (ปีละ ๒ ครั้ง) 

เชิงคุณภาพ 
๑. หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการให้
คำแนะนำเบื้องต้นโรคตา่งๆ ไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

100,000 
 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
(งานส่งเสรมิ
สุขภาพ) 

1. ประชุม/วางแผน/ 
ร่างโครงการ 

            
 

2. ขออนุมัติโครงการฯ             

3. จัดซื้อ – จัดจา้ง             
 

4. ดำเนินการตามโครงการฯ             

5. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมความสุข ๕ มิติสำหรับผู้สูงอายุ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

36 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี กับผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ๑ ครั้ง 
จำนวน ๒๐๐ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
ระดับคณุภาพชีวิตของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
 

500,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/           
งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

๑. เตรียมข้อมลูดำเนินการ             

๒. งบเทศบาล โอน
งบดำเนินการเข้ากองทุน 

            

๓. ขออนุมัติเบิกเงินสมทบ             

๔. ดำเนินการโอนเงินสมทบ             

๕. สรปุรายงานผล 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

37 อบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันการติด
เชื้อเอสไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ซ่ึงจะนำไปสู่การลดอัตรา
การติดเชื้อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑-๓ จำนวน ๑๐๐ คน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
นนทบุรี จำนวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลังการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

30,000 
 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

๑. ประชุม/วางแผน/ 
สำรวจกำหนดสถานท่ี/ 
ร่างโครงการ 

            
 

2. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจดัซื้อ-จัดจ้าง             
 

4. จัดการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ 

            

5.ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

38 1. ผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
โครงการ เป้าหมาย 120 คน 
2. ผู้ประกอบการมีความเขา้ใจด้าน
การสุขาภิบาลอาหาร  
ร้อยละ 75 
3. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
1. ประเมินโดยการสังเกต 
2. ประเมินโดยแบบสอบถาม-
แบบทดสอบความรู ้
๓. ออกตรวจประเมินร้านอาหาร 

50,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/           
งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

(งานสุขาภิบาลฯ) 

๑. วางแผน/ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

            
 

2. ขออนุมัติรายละเอียด             

๓. การจดัซื้อ-จัดจ้าง             
 

4. ดำเนินการตามโครงการฯ             

5.ประเมินผล             

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

39 
 

ออกหน่วยบริการสำรวจข้อมลูสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
เชิงปริมาณ 
๑. ประชาชนนำสุนัขและแมว
ออกมาลงทะเบียนครอบคลมุทั้ง 49 
ชุมชน และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ของ
ฐานข้อมูลจำนวนประชากรที่นำสนุัข
และแมวมาลงทะเบยีน ในปี ๒๕๖๒ 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีฐานข้อมลู/ทะเบียนสุนัข-แมว 
พร้อมประวตัิ ครอบคลุมทั้ง ๔๙ 
ชุมชน 

๒0,000 

(เงินอุดหนุน) 
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/           
งานสัตวแพทย ์

๑. ประชุม/วางแผน/ 
ร่างโครงการ 

            
 

๒. ขออนุมัติโครงการฯ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
 

๔. ดำเนินการตามโครงการฯ             

๕. ประเมินผล             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสนุัขบ้า 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

40 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าครอบคลุมท้ัง 49 ชุมชน 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
๒. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมท้ัง 49 ชุมชน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ 
เชิงคุณภาพ 
๑. หลังเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ รู้จัก
วิธีการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัข
บ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโรค
พิษสุนัขบ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. ไม่เกิดรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ควบคุม (สุนัขและแมว) เมื่อเทียบกับปี 
๒๕๖๒ 
๔. ความพึงพอใจของเจ้าของสุนัขและแมว
ท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

๕0,000 
(เงินอุดหนุน) 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/                    
งานสัตวแพทย ์

๑. ประชุม/วางแผน/ 
ร่างโครงการ 

            

๒. ขออนุมัติโครงการฯ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             

๔. ดำเนินการตาม
โครงการฯ 

            

๕. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานงบกลาง 
กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่น 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

41 กิจกรรมสมทบงบประมาณ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ 
เชิงคุณภาพ 
-การเบิกจ่ายสมทบเสร็จตาม
กำหนดเวลา 
-ระดับผลการประเมินการ
ดำเนินงานกองทุนจาก สปสช. 
 

๑,๕๐0,000 
 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. เตรียมข้อมลูดำเนินการ             

๒. สปสช. โอนงบดำเนินการเข้า
กองทุน 

            

๓. ขออนุมัติเบิกเงินสมทบ             

๔. ดำเนินการโอนเงินสมทบ             

๕. สรปุรายงานผล 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

42 ปรับปรุงพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  เชิงปริมาณ 
ถมที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
บางกรวยจังหวัดนนทบุรี พื ้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔ ไร่  
  เชิงคุณภาพ 
มีที ่ดินที่ได้รับการถมดินเต็มพื ้นที่
สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจำนวนพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔ ไร่ 
 

๖,๐๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

๑. ประชุมวางแผน/ติดต่อ/
ประสานงาน/เตรียมการ/ 
เขียนโครงการ 

            

๒. ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม 

            

๓. จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ             

๕. ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

43   เชิงปริมาณ 
จ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร 
๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 
๘,๐๐๐ ตารางเมตร 
  เชิงคุณภาพ 
๑. ได้แบบแปลนสำหรับก่อสร้าง
อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 
๘,๐๐๐ ตารางเมตร 
๒. แบบตรงตามความต้องการใช้งาน
และได้มาตรฐาน 
 
  

๓,๕๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

๑. กำหนดราคา             

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/จัดจ้าง             

๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ 
จัดจ้าง/ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการออกแบบ/ตรวจ 
รับงาน/จัดทำฎีกาเบิกจา่ย 

        180
วัน 

   

๕. ติดตามประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

44   เชิงปริมาณ 
๑.ก่อสร้างรั้วด้านหลังและด้านข้าง
ยาว ๒๒๗ เมตร ด้านหน้ายาว ๔๑ 
เมตร รวมประตู 
๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อม
ร ั ้ว ยาวไม ่น ้อยกว่า ๑๒๑ เมตร 
(กำแพงกันดินพร้อมประตูทางเข้า
ยาวรวม ๓๘๙ เมตร) 
  เชิงคุณภาพ 
๑. ความยาวของเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
๒. ความยาวของรั้วรอบศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

๑๐,๐๐0,000 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

๑. สำรวจ/ออกแบบ/ประมาณ
การราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/จัดจ้าง             

๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ 
จัดจ้าง/ทำสัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง/ตรวจ 
รับงาน/จัดทำฎีกาเบิกจา่ย 

        180
วัน 

   

๕. ติดตามประเมินผล/สำรวจ
ความพึงพอใจ 

            

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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57 
 

แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

45 ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
บางกรวย จัดทำโครงการ/กจิกรรม
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 

๙๘๐,๐๐0 
บาท 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

๑. สำรวจปัญหาสาธารณสุข 
ในพื้นที่ 

            

๒. ขออนุมัติจัดทำโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

            

๓. การจดัซื้อ-จัดจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการจัดทำโครงการ             

๕. ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

84 1.ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
3 ชุด  ประกอบด้วย 
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับ
สำนักงาน  
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับคอมพิวเตอร์  
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับคอมพิวเตอร์  
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 
VA    
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 
เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

105,900 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัฒนารายไดฯ้ 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผลการจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 

 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

85 1.ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
1 ชุด 
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับ
สำนักงาน  
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับคอมพิวเตอร์  
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับคอมพิวเตอร์  
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 
VA    
2.ครภุัณฑท์ี่สามารถใช้งานได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 
เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

35,300 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานผลประโยชน์ 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลกัษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑจ์ากแหล่งต่างๆ  

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 

 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

86 1 เครื่องพมิพ์ Multifunction 
นิดเลเซอร/์ชนิดLED สี จำนวน 
1 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 
เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 15,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัฒนารายไดฯ้ 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

87 1 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ขนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี จำนวน 
1 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 
เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 15,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย  
งานผลประโยชน์ 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซือ้ครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนกังาน  

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

88 1 จัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงาน  โต๊ะ
ทำงานเหล็ก  จำนวน 1 ตัว 
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 
เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 12,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานผลประโยชน์ 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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************************** 

238 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบรหิารงานคลัง) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

89 
 
 
 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง ประกอบด้วย 
  - ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด 
  - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จำนวน 1 ชุด 2. จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้าขนาด 800VA 
จำนวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 
เครื่อง 

32,8๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,500 
 
 

15,000 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองคลัง / งาน
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการจัดซือ้
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำฎีกา
เบิกจ่าย 

             

5. ทดสอบการใช้งาน/ประเมินผล
การจัดซื้อ/รายผลการดำเนินงาน 

            

 
แบบ ผ.08 

 
 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบรหิารงานคลัง) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ 
 
 

4. ไดร้ับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า และ
เครื่องพิมพ์ตามมาตรฐานครภุัณฑ์
ที่กำหนด จำนวน  5  รายการ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและ
เครื่องพิมพ์ สามารถใช้งานได้ดไีม่
พบข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า 6 
เดือน 

 เทศบาลเมืองบาง
กรวย/ 
กองคลัง / งาน
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่างๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายผล
การดำเนินงาน 

            

 
 
 
 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

90 1.ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
2 ชุด  ประกอบด้วย 
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 
-เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค  
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
-ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน    
2.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งาน  ได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่อง      เกินกว่า  
6 เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

83,600.- เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัสดุและ 
ทรัพยส์ิน 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน  

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

91 1 จัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงาน  โต๊ะ
ทำงานเหล็ก   จำนวน 2 ตัว 
2. จัดซื้อเกา้อี้สำหรับเจ้าหน้าท่ี
นั่งปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว 
3.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งาน  ได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่อง      เกินกว่า 
6 เดือน 
4.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

56,000.- เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัสดุและ 
ทรัพย์สิน 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  
โครงการที่ 4  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน  

ลำดับที ่ ผลผลติ/เปา้หมาย งบประมาณ 
สถานท่ี/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนินงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

92 1 จัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงาน  ช้ัน
เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง      
จำนวน 1 ตัว 
2. จัดซื้อตูบ้านเลื่อนกระจก 
จำนวน 1 ตัว 
3.ครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งาน  ได้ดี
ไม่พบข้อบกพร่อง เกินกว่า 6 
เดือน 
4.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

12,500.- เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัสดุและ 
ทรัพย์สิน 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน  

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

93 1 จัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงาน  
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง 
2. ครภุัณฑ์ทีส่ามารถใช้งาน   
ได้ดไีม่พบข้อบกพร่อง เกินกว่า 6 
เดือน 
4.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

30,000.- เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัสดุและ 
ทรัพย์สิน 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (งานการเงินและบัญชี) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

94 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1
เครื่อง 
 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด 
 -ชุดโปรแกรมจดัการสำนักงานท่ี
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จำนวน 1 ชุด 
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 
800 VA จำนวน 1 เครื่อง 
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
inkjet printer สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดำ ชนดิ 
Network แบบท่ี 1 จำนวน 1 
เครื่อง 
 
 

32,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

6,300 
 
 

8,900 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/กองคลัง 
งานการเงินและ
บัญชี 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

  



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (งานการเงินและบัญชี) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ 5.ได้รับครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ที่กำหนด 
จำนวน 6 รายการ 
6. ครภุัณฑค์อมพิวเตอรส์ามารถ
ใช้งานได้ดีไม่พบข้อบกพร่องไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 
7.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 

 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/กองคลัง 
งานการเงินและ
บัญช ี

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ                 แบบ ผด.03 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

95 1.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 1 ตู ้
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ีไม่
พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

5,500 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/กองคลัง 
งานการเงินและ
บัญช ี

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุกำหนด
คุณลักษณะของครภุัณฑ/์สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ 

            

4.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5 .ป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ซื้ อ /
รายงานผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม  (เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน  1  ชุด) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

96 - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่อง
อ่านบัตร จำนวน 1  
รายการ 

- ไม่พบข้อบกพร้อง ใช้
งานได้ตามปรกติ
มากกว่า 6 เดือน 

-  มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 700 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 
 

1. จัดทำแผนจดัหาพัสดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            
 
 
 

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครุภณัฑ/์จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5. ประเมินผลการจดัซื้อ/
รายการผลการดำเนินการ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริหารสาธารณะ   
5.4แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

119 1. จัดอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีให้แก่
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
จำนวน 1 รุ่น 50 คน 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำเทคโนโลยไีป
ประยุกต์ใช้ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

50,000 จัดที่ห้องประชุม
อเนกประสงค์ 
ช้ัน 4 เทศบาล
เมืองบางกรวย / 
งานสารสนเทศ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม 

            

3.ขออนุมัติจดัซื้อ - จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินการตาม
กิจกรรม 

            

5. ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริหารสาธารณะ   
5.4แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

120 1. จัดอบรมและศึกษาดู
งานให้แกเ่จ้าหน้าท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวย 
จำนวน 50 คน 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำเทคโนโลยไีป
ประยุกต์ใช้ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

300,000 ฝึกอบรม ณ ห้อง
ประชุม
อเนกประสงค์ 
ช้ัน 4 และศึกษา
ดูงาน ณ ทม.
พนัสนิคม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม 

            

3.ขออนุมัติจดัซื้อ - จัด
จ้าง 

            

4. ดำเนินการตาม
กิจกรรม 

            

5. ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ    
5.4แผนงานบริหารงานทั่วไป  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอน

ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

121 
 

1.จัดฝึกอบรมบุคลากร
ในหน่วยงานและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย  
จำนวน 100 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรูไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
3.มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

80,000 เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
วิชาการและ
แผนงาน งาน
นิติการ 
 

1. ประชุม 
วางแผนและ
เตรียมการ 

 
                                                                                    

            
 

2. ขออนุมัติ
กิจกรรม 

            
 

3. จัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

            
 

4. ดำเนิน
กิจกรรม 
 

            

5. ประเมินผล             
 
 

 

 

 

คอมฯ 
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แบบ ผด. 02 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

116 
 
 
 

 

-  จัดทำแผนชุมชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของชุมชนทั้งหมด 
 
- การนำแผนชุมชนไปบรรจุใน
แผนพัฒนาของเทศบาลได ้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

30,000 - ชุมชนในเขต
เทศบาล/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. ประชาคมการจัดทำแผน
ชุมชน 

            
 

4. ติดตามเร่งรัดการจัดทำแผน
ชุมชน 

            

5. รวบรวมการจัดทำแผน             
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แบบ ผด. 02 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการกระจกหกด้าน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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-  จัดประชุมกระจกหกด้าน 
จำนวน 3 ครั้ง 
 
-  ปัญหาเรื่องร้องเรียนไดร้ับการ
แก้ไขไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

40,000 - สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             
 

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผลและรายงาน             
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แบบ ผด. 02 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการจัดต้ังชุมชนและเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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-  เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ชุดใหม่ จำนวน 5 ชุมชน 
 
-  ดำเนินการเลือกตั้งไดต้าม
ระเบียบ ร้อยละ 100 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

5,000 - สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. เตรียมอุปกรณ์และสถานท่ี             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผลและรายงาน             

 
 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย  
ร้อยละ 95 
 
- ได้รับเบี้ยไม่เกินกำหนดทั้ง 12 
เดือน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 
 

470,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. วางแผน/เตรียมการ/ประชุม
ช้ีแจง 

            
 

2. จัดทำจดหมาย             

3. เบิกจ่ายเดือน ต.ค.             
 

4. เบิกจ่ายเดือน พ.ย.             

5. เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.             

6. เบิกจ่ายเดือน ม.ค.             

7. เบิกจ่ายเดือน ก.พ.             

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต่อ - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย  
ร้อยละ 95 
 
- ได้รับเบี้ยไม่เกินกำหนดทั้ง 12 
เดือน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

 
 

 8. เบิกจ่ายเดือน มี.ค.             
 

9. เบิกจ่ายเดือน เม.ย.             

10. เบิกจ่ายเดือน พ.ค.             
 

11. เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.             

12. เบิกจ่ายเดือน ก.ค.             

13. เบิกจ่ายเดือน ส.ค.             

14. เบิกจ่ายเดือน ก.ย.             

15.  ประเมินผล             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ร้อยละ 95 
 
- ได้รับเบีย้ไมเ่กินกำหนดทั้ง  
12 เดือน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 

69,000,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. วางแผน/เตรียมการ/ประชุม
ช้ีแจง 

            
 

2. จัดทำจดหมาย             

3. เบิกจ่ายเดือน ต.ค.             
 

4. เบิกจ่ายเดือน พ.ย.             

5. เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.             

6. เบิกจ่ายเดือน ม.ค.             

7. เบิกจ่ายเดือน ก.พ.             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต่อ - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ร้อยละ 95 
 
- ได้รับเบีย้ไมเ่กินกำหนดทั้ง 12 
เดือน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 
 
 

  8. เบิกจ่ายเดือน มี.ค.             
 

9. เบิกจ่ายเดือน เม.ย.             

10. เบิกจ่ายเดือน พ.ค.             
 

11. เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.             

12. เบิกจ่ายเดือน ก.ค.             

13. เบิกจ่ายเดือน ส.ค.             

14. เบิกจ่ายเดือน ก.ย.             

15.  ประเมินผล             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย  
ร้อยละ 95 
 
- ได้รับเบีย้ไมเ่กินกำหนดทั้ง  
12 เดือน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 

7,400,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. วางแผน/เตรียมการ/ประชุม
ช้ีแจง 

            
 

2. จัดทำจดหมาย             

3. เบิกจ่ายเดือน ต.ค.             
 

4. เบิกจ่ายเดือน พ.ย.             

5. เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.             

6. เบิกจ่ายเดือน ม.ค.             

7. เบิกจ่ายเดือน ก.พ.             

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต่อ - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย  
ร้อยละ 95 
 
- ได้รับเบีย้ไมเ่กินกำหนดทั้ง 12 
เดือน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

  8. เบิกจ่ายเดือน มี.ค.             
 

9. เบิกจ่ายเดือน เม.ย.             

10. เบิกจ่ายเดือน พ.ค.             
 

11. เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.             

12. เบิกจ่ายเดือน ก.ค.             

13. เบิกจ่ายเดือน ส.ค.             

14. เบิกจ่ายเดือน ก.ย.             

15.  ประเมินผล             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

64 
 

แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.2 แผนงานงบกลาง 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบฯได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 100 
- ผู้ประสบภัยไดร้ับเงินภายใน 90 
วัน นับจากวันเกิดเหต ุ
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 

 

1,000,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชุม/ซักซ้อม/หรือออก
คำสั่งใหม ่

            
 

2. ลงพื้นที่กรณีเกิดเหตุ/
คณะกรรมการพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือ/ดำเนินการเบิกจ่ายและ
ประเมินผล ไตรมาสที่ 1  

            

3. ลงพื้นที่กรณีเกิดเหตุ/
คณะกรรมการพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือ/ดำเนินการเบิกจ่ายและ
ประเมินผล ไตรมาสที่ 2 

            
 

4. ลงพื้นที่กรณีเกิดเหตุ/
คณะกรรมการพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือ/ดำเนินการเบิกจ่ายและ
ประเมินผล ไตรมาสที่ 3 

            

5. ลงพื้นที่กรณีเกิดเหตุ/
คณะกรรมการพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือ/ดำเนินการเบิกจ่ายและ
ประเมินผล ไตรมาสที่ 4 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน
ไม่น้อยกว่า  50 คน 
 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

300,000 สำนักงาน
เทศบาล/ 
ต่างจังหวัด/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             
 

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล             

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอาชีพผู้พิการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

51 
 
 
 
 
 

 

- ฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ   จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

100,000 สำนักงาน
เทศบาล/ชุมชน
ในเขตเทศบาล
ฯ/กองสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             
 

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- จำนวนคนพิการที่ไดร้ับการ
สำรวจไม่น้อยกว่า 600  
ครัวเรือน  
 
- ข้อมูลถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
 
- มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1,000 สำนักงาน
เทศบาล/ 
ชุมชนในเขต
เทศบาล/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             
 

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย ( ฝึกอบรมกลุม่สตรี  จำนวน 400 คน) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

53 
 

- จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีจำนวน 
400 คน 
 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1,200,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- จัดกิจกรรมโดยมีผูเ้ข้าร่วมไมต่่ำ
กว่า  100  คน 
 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

5,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการกลุ่มสตรีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

55 
 

 

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่
น้อย กว่า 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนได้รับการให้บริการไม่
น้อยกว่า 100 คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

80,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทำอาหาร 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภทการ
ทำอาหารจำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า  30  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

40,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานหัตถกรรม 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภทงาน
หัตถกรรมจำนวน 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า  50  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

40,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่างๆ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภทงานช่าง
ต่างๆจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า  20  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

40,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภท
สิ่งประดิษฐจ์ำนวน 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า  30  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

40,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการบริการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

60 
 
 
 
 
 

 

- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภทการ
บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า  20  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

40,000 ภายในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทเกษตรกรรม 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

61 
 
 
 
 
 

 

- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภทการ
เกษตรกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า  30  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

30,000 ภายในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ฝึกอบรมอาชีพ ประเภทคหกรรม
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า  20  คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

40,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- จัดแสดงสินคา้และจัดจำหน่าย
สินค้าไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 
- ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 100 คน 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

80,000 ภายในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

64 
 
 
 
 

- จัดประชุม จำนวน 2ครั้ง ๆ ละ  
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
 
- คณะกรรมการมีผลการดำเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

50,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ( ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
จำนวน 30 คน 
 
- ผู้เข้ารับการอบรมไดร้ับความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

50,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
จำนวน 1 รุ่นจำนวน  250 คน 
 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

1,500,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศึกษาดูงาน) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

67 
 
 
 
 

- จัดฝึกอบรม 1 รุ่นๆละ 50 คน 
 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

50,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดซื้อ - จัดจ้าง             

4. ดำเนินกิจกรรม             

5. ประเมินผล 
 

            

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.5แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
122 
 
 
 

๑. จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ไม่น้อย
กว่า ๕ ป้าย หรือ
คู่มือ/แผ่นพับ ฯ  
๒. มีผู้มาชำระภาษีไม่
น้อยกว่าร ้อยละ ๘๐ 
จากจำนวนผู ้ที ่อยู ่ใน
ข่ายชำระภาษี 
 

3๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย  
งานพัฒนารายไดฯ้ 
กองคลัง 
 

๑. เตรียมการวางแผน  
สำรวจพ้ืนท่ีกำหนดรูปแบบ
การป้ายประชาสัมพันธ์  
ตรวจสอบราคา 

                  

๒. ขออนุมัติดำเนินการตาม
โครงการ 

                  

๓. ดำเนินการจัดจ้างทำปา้ย/ 
คู่มือ/แผ่นพับ  

                  

๔. ดำเนินการติดตั้งป้าย                     

๕. ประเมินผลการดำเนินงาน                   
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แบบ ผด. 02 

๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  
5.5แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

ลำดับ 
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ. มี.ค. เม.ย.   พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
123 
 
 
 

๑. จัดทำสติ๊กเกอรร์ับชำระ
ค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอยไม่
น้อยกว่า 2,000 แผ่น 
๒.  สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ของ ปีท่ี
ผ่านมา  
 

3๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
งานพัฒนารายไดฯ้ 
กองคลัง 
 

๑. สำรวจพื้นท่ี  ประชุม
วางแผน กำหนด
ระยะเวลาการลงพื้นที่  

               

๒. ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม 

               

๓. ดำเนินการจัดซื ้อจัด
จ้างและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

               

๔ .  ล ง พ ื ้ น ท ี ่ จ ั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมฯและแจก
สติ๊กเกอร์ฯ 

               

๕ .  ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชน 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
 4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการอาหารเสริม(นม)    

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต/เป้าหมาย 

งบประมาณ สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
68 1.จัดซื้ออาหารเสรมิ

(นม) โรงเรียนตามปี
การศึกษา 
2.โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน 11 แห่ง 
3.ความพึงพอใจของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
ร้อยละ 95 
 

2,405,000 โรงเรียนวดัจันทรฯ์, 
โรงเรียนวดัสำโรงฯ, 
โรงเรียนวดัเชิง
กระบือฯ, โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์บาง
กรวย และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
7 ศูนย์ /กอง
การศึกษา 

1.สำรวจจำนวนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 

            

2.ตรวจสอบงบประมาณ
และหลักเกณฑ์การจดัซื้อนม 
 

            

3.ดำเนินการจดัซื้อนมตาม
ระเบียบฯ 
 

            

4.จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 
 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/เป้าหมาย 

งบประมาณ สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
69 1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณจัดซื้อจดัจ้าง
ค่าอาหารกลางวันครบถ้วน 7 
ศูนย์ 
3.ความพึงพอใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90 
 

1,078,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 7 
ศูนย์/กอง
การศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ 
  

            

2.ตรวจสอบเอกสารและ
จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

4. รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนสอน รายหัว) 

ลำดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/เป้าหมาย 

งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
สำหรับการจัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอนครบถ้วน 7 
ศูนย ์
3.ความพึงพอใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90 

374,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 7 ศูนย์/กอง
การศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ              

2.ตรวจสอบเอกสารและ
สำรวจจำนวนเด็ก 
นักเรียน 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

4. รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลติ/เปา้หมาย 

งบประมาณ สถานท่ี/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
71 1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
สำหรับค่าหนังสือเรียน 
จำนวน 7 ศูนย ์
3.ความพึงพอใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90 

44,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 7 ศูนย์/กอง
การศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ              

2.ตรวจสอบเอกสารและ
สำรวจจำนวนเด็ก 
นักเรียน 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

4. รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

ลำดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/เป้าหมาย 

งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

72 1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
สำหรับค่าอุปกรณ์การ
เรียน จำนวน 7 ศูนย ์
3.ความพึงพอใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90 

44,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 7 ศูนย์/กอง
การศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ              

2.ตรวจสอบเอกสารและ
สำรวจจำนวนเด็ก 
นักเรียน 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

4. รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 

ลำดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/เป้าหมาย 

งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

73 1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
สำหรับค่าเครื่องแบบ
นักเรียน จำนวน 7 ศูนย ์
3.ความพึงพอใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90 

66,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 7 ศูนย์/กอง
การศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ              

2.ตรวจสอบเอกสารและ
สำรวจจำนวนเด็ก 
นักเรียน 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

4. รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

89 
 

แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลติ/เปา้หมาย 

งบประมาณ สถานท่ี/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
74 1.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
สำหรับค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน จำนวน 7 ศูนย ์
3.ความพึงพอใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90 

94,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 7 ศูนย์/กอง
การศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ              

2.ตรวจสอบเอกสารและ
สำรวจจำนวนเด็ก 
นักเรียน 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

            

4. รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 

            

  



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/เป้าหมาย 

งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

75 1.ครู ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กได้เข้าอบรม จำนวน  
20 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมไดร้ับ
ความรู้ตามหลักสูตรและ
นำมาปรับใช้ได้ใน ศพด.  
ร้อยละ 100 
3.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมต่อกระบวนการส่ง
ครูเข้าอบรมร้อยละ80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

140,000 หน่วยงานจัดอบรม
เป็นผู้กำหนด/ 
กองการศึกษา 

1.ตรวจสอบงบประมาณ             

2.ประชุมซักซ้อม              

3.อนุมัตผิู้เข้าอบรมและ
เบิกจ่ายเงินยืม 
 
 

            

4.ส่งครูเข้าอบรม             

5.ประเมินผลและ
สรุปผลรายงาน 
 

            

  



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

76 1.ผูเ้ข้าร่วมงาน
ประมาณ 500 คน 
2.เป็นไปตาม
กำหนดการที่วางไว้ 
ร้อยละ 90 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 
80 

250,000 เทศบาลเมืองบาง
กรวย/กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ 
        

            

2.เขียนโครงการ/ขออนุมัติ
รายละเอียด  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

  



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

77 1.ผูเ้ข้ารับการฝึก
อาชีพประมาณ      
30 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการฝึก
อาชีพสามารถทำ
ช้ินงานได้ และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับความรู ้
ร้อยละ 70 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้รับการฝึกอาชีพ   
ร้อยละ 80 

40,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.สำรวจความต้องการ/
ติดต่อประสานงาน/
เตรียมการ/เขียน
รายละเอียดกจิกรรม 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกห้องเรียน 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

78 1.ศึกษานอก
ห้องเรียนจำนวน 1 
ครั้ง/ป ี
2.ผูฝ้ึกศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรูไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้ฝึกศึกษาไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 
 

70,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ 

            

2.เขียนโครงการ/ขออนุมัติ
รายละเอียด  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 

 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการอบรมและพัฒนาการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

79 1.ผูเ้ข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 60 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดทำ
แผนการศึกษาไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 
 

200,000 กองการศึกษา /เทศบาล
เมืองบางกรวย 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ 

            

2.เขียนโครงการ/ขออนุมัติ
รายละเอียด  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 

 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

80 1.ผูเ้ข้ารับการอบรม 
ประมาณ 90 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตาม
พระราชดำริเพิ่มขึ้น
หลังจากเข้ารบัการ
อบรมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 
 

50,000 วัดในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวย/กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติโครงการ/
ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

81 1.ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวนประมาณ   
40 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
มีทักษะทางด้านกีฬา
เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับ
การฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 
 
3.ความพึงพอใจของ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 80 
 

80,000 สนามกีฬาภายในเขต
เทศบาลเมือง        
บางกรวย หรือภายใน
เขตอำเภอบางกรวย 

1.วางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนรายละเอยีดกิจกรรม 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 

 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจงัหวัดนนทบุรี 

ลำดับที ่ ผลผลติ/เปา้หมาย งบประมาณ สถานท่ี/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
82 1.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

ประมาณ  50 คน 
2.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคครีะหว่าง
หน่วยงานและชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจของ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 
 

10,000 สนามกีฬาในเขต
จังหวัดนนทบุรี/    
กองการศึกษา 

1.วางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนรายละเอยีดกิจกรรม 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

***หมายเหตุ  รอหนังสือแจ้งโครงการจากจังหวัดนนทบุร ี

 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

83 1.จัดอบรมผูป้กครอง
เด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี
2.ผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจต่อการ
เรียนรู้ของเด็กเล็กและ
ดูแลเด็กเล็กไดด้ีขึ้น
หลังจากเข้ารบัการ
อบรมไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจของ  
ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 
 

50,000 ห้องประชุม
อเนกประสงค์ช้ัน 4
เทศบาลเมืองบาง
กรวย/กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติโครงการ/
ประชุมซักซ้อม  

              

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
  
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการอบรมและพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

84 1.ผูเ้ข้ารับการอบรม
ครู ครผูู้ดูแลเด็ก,
ผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้อง 25 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ในการ
อบรม ร้อยละ 90 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ 90 
 

150,000 เทศบาลเมืองบาง
กรวย/กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ 

            

2.เขียนโครงการ/ขออนุมัติ
รายละเอียด  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 

 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

85 1.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนประมาณ  60 
คน  
2.เป็นไปตาม
กำหนดการที่วางไว ้
ร้อยละ 80 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

70,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.วางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการกิจกรรม 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ (ร่วม) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

86 1.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 40 คน 
2.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคครีะหว่าง
หน่วยงานและชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.ความพึงพอใจของ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 80 

10,000 สนามกีฬาภายในเขต
จังหวัดนนทบุรี/ 
กองการศึกษา 

1.วางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนรายละเอยีดกิจกรรม 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

***หมายเหตุ  รอหนังสือแจ้งโครงการจากจังหวัดนนทบุร ี

 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน 

ลำดับที ่ ผลผลติ/เปา้หมาย งบประมาณ สถานท่ี/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
87 1.ผูเ้ข้าร่วมการ

แข่งขันประมาณ  
48 คน 
2.ผูเ้ข้าร่วมการ
แข่งขัน   มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

70,000 สนามกีฬาภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
หรือภายในเขตอำเภอ
บางกรวย / 
กองการศึกษา 

1.วางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการกิจกรรม 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

88 1.ผูเ้ข้ารับการอบรม 
จำนวน  70 คน 
2.ผูเ้ข้ารับการอบรม
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องประชาคม
อาเซียนเพิ่มขึ้น
หลังจากเข้ารบัการ
อบรมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 
3.ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 

45,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติโครงการ/
ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์กีฬาและนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

89 1.จ้างออกแบบ
ก่อสร้างศูนย์กีฬาและ
นันทนาการให้มี
มาตรฐานและความ
ปลอดภัย 
2.ได้แบบสำหรับ
ก่อสร้างศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 
3.ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 

3,000,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณราคา 

            

2.ขออนุมัติแบบ/ราคาขอ
อนุมัติจัดจ้าง 

            

3.หน่วยงานพัสดุฯ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำสัญญา 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ/
ตรวจรับ/จัดทำฎีกาเบิกจา่ย 

            

5.ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.4 แผนงานการศึกษา 
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินและร้ัวศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

90 1.ก่อสร้างเขื่อนกันดิน
และรั้วศูนย์กีฬาและ
นันทนาการขนาด
ความยาวรวม 178 
เมตร(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 
2.มีเขื่อนกันดินทีม่ี
ความมั่นคงแข็งแรง
สำหรับป้องกันการ
ทรุดตัว 
3.มีรั้วท่ีมั่นคงแข็งแรง
สำหรับป้องกัน
ทรัพย์สินและสถานที่
ราชการ 
4.มีแนวเขตแสดง
สัดส่วนท่ีชัดเจน 

4,500,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณราคา 

            

2.ขออนุมัติแบบ/ราคาขอ
อนุมัติจัดจ้าง 

            

3.หน่วยงานพัสดุฯ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำสัญญา 
 

            

4. ดำเนินการก่อสร้างตาม
โครงการ/ตรวจรับ/จัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5.ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

106 
 

แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

91 1.ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
จำนวนประมาณ 5 
คน (เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวยที่ไมไ่ด้เรียน
หนังสือและไม่มีงาน
ทำ) 
(อายุ 3 – 25 ป)ี 
 
2.เป็นไปตาม
กำหนดการที่วางไว ้
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

200,000 เทศบาลเมืองบางกรวย/
กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติโครงการ/
ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 

 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

124 1.ผูเ้ข้าร่วมงาน
ประมาณ 100 คน 
 
2.เป็นไปตาม
กำหนดการทีไ่ด้วางไว้  
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

500,000 ริมเขื่อนเชิงสะพาน
พระรามเจ็ด/  
(สถานท่ีจัดงาน
สามารถเปลีย่นแปลง
ได้ตามความเหมาะสม)  
กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 
 

            

  



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม ่

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

125 1.ผูเ้ข้าร่วมงาน
ประมาณ 100 คน 
 
2.เป็นไปตาม
กำหนดการทีไ่ด้วางไว้  
 
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

10,000 เทศบาลเมืองบาง
กรวย/กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 
 

 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

126 1.ผูเ้ข้าร่วมงาน 
จำนวนประมาณ  
200 คน 
 
2.เป็นไปตาม
กำหนดการทีไ่ด้วางไว้  
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

100,000 เทศบาลเมืองบาง
กรวย/ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย/กองการศึกษา 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 

 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

142 
 

แบบ ผด. 02 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

127 1.ผูเ้ข้าร่วมงาน
ประมาณ 100 คน 
 
2.เป็นไปตาม
กำหนดการทีไ่ด้วางไว้  
 
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

100,000 บริเวณวดัชลอ/      
วัดโบสถ์บางคเูวียง/
กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

1.ประชุมวางแผน/ติดต่อ
ประสานงาน/เตรียมการ/
เขียนโครงการ 

            

2.ขออนุมัติรายละเอียด
กิจกรรม/ประชุมซักซ้อม  

            

3.จัดซื้อจดัจ้าง 
 

            

4. ดำเนินการตามโครงการ             

5.ประเมินผลและสรุปผล
รายงาน 

            

 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.6แผนงานการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวัน   

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

128 1.เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้
โรงเรียนที่ขอรบัเงิน
อุดหนุน 
 
 
2.โรงเรียนได้
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ครบถ้วน 3 
โรงเรียน 
 
 
3.ความพึงพอใจของ
โรงเรียนร้อยละ 90 
 

3,120,000 โรงเรียนวดัจันทรฯ์, 
โรงเรียนวดัสำโรงฯและ 
โรงเรียนวดัเชิงกระบือฯ/
กองการศึกษา เทศบาล
เมืองบางกรวย 

1.ตรวจสอบงบประมาณ
และหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน        

            

2.ตรวจสอบเอกสารและทำ
บันทึกข้อตกลง 
 

            

 
3.จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

            

4. โรงเรียนรายงานผลการ
ใช้เงินอุดหนุนตามบันทึก
ข้อตกลง 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 

            

 
 หมายเหตุ   ขั้นตอน ข้อ 4 โรงเรียนรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนตามบันทึกข้อตกลง รอบ 2 ภายในวันท่ี 12  พฤศจิกายน  2563 

ขั้นตอน ข้อ 4 สรุปรายงานและประเมินผล รอบ 2  เดือน ธันวาคม  2563 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
4.6แผนงานการศึกษา 
โครงการอุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

129 1.เบิกเงินงบประมาณ
ให้โรงเรียนที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 
  
2.โรงเรียนมี
งบประมาณสำหรับ
จัดการเรียนการสอน
ค่าสาธารณูปโภค 
ครบ 3 โรงเรียน 
 
3.ความพึงพอใจของ
โรงเรียน 
ร้อยละ 80 
 

100,000 โรงเรียนวดัจันทรฯ์, 
โรงเรียนวดัสำโรงฯและ 
โรงเรียนวดัเชิงกระบือฯ/ 
กองการศึกษา เทศบาล
เมืองบางกรวย 

1.ตรวจสอบงบประมาณ
หนังสือขอรับเงินอุดหนุน        

            

2.ตรวจสอบเอกสารและทำ
บันทึกข้อตกลง 
 

            

3.ดำเนินการเบิกจ่ายให้
โรงเรียน 
 

            

4. โรงเรียนรายงานผลการ
ใช้เงินอุดหนุนตามบันทึก
ข้อตกลง 

            

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผล 
 

            

 
 

 
 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 
 
 
 
 
 

 

- ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศยั
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และ
คนพิการร่วมกับหน่วยงานอื่น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100  
 
- ได้รับการซ่อมแซมตาม
กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
 
- มีความพึงพอใจ  ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เขตเทศบาล
เมืองบางกรวย/
กองสวัสดิการ
สังคม 
 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. สำรวจพ้ืนท่ีและตดิต่อกับ
หน่วยงานอ่ืนๆในการขอ
ความช่วยเหลือ 

            
 

4. ดำเนินการซ่อมแซม             

5. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 
 
 
 
 
 

 

- จำนวนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า 
20 คน 
 
- ได้รับการช่วยเหลือตรงตาม
ความต้องการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
 
- มีความพึงพอใจ  ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เขตเทศบาล
เมืองบางกรวย/
กองสวัสดิการ
สังคม 
 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            
 

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. ติดต่อจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            
 

4. ดำเนินการช่วยเหลือผู้
ผู้ด้อยโอกาส 

            

5. ประเมินผล             
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แบบ ผด. 02 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

3 
 
 
 
 
 

 

-  จำนวนครัวเรือนท่ีให้ข้อมูล
ความจำเป็นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
1,000 ครัวเรือน 
 
- ข้อมูลจากการจดัเก็บมีความ
ถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 
- มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

- - ชุมชนในเขต
เทศบาล/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. ประชุม,วางแผนและ
เตรียมการ 

            

2. ออกคำสั่งมอบหมายงาน/
ประชุมซักซ้อม/ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมลู             

4. ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล             

5. ประเมินผล 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1. เก้าอ้ีสำหรับปฏิบัติงาน 
เป็นเก้าอี้หุ้มหนังพีวีซี 
ล้อเลื่อนอิสระ พร้อมที่พัก
แขน รองรับน้ำหนักได้
มากกว่า 100 กิโลกรัม 
 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่องเกิน
กว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาล
เมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 1. จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย 
ชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 3,000 ซซีี หรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 
80 กิโลวัตต ์
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

1,075,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

152 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เคร่ืองเลื่อยตัดองศา จำนวน 1 เคร่ือง) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 1. เครื่องเลื่อยตดัองศา 
ขนาด 10 น้ิว กำลังไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์ 
ปรับใบเอียงแนวดิ่ง 45 
องศา ซ้าย-ขวา ได้  
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

10,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาล
เมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการดำเนินงาน 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เคร่ืองสกัดลม จำนวน 1 เคร่ือง) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 1. เครื่องสกดัลม ขนาด
ลูกสูบไม่น้อยกว่า 40 mm 
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 
กิโลกรมั พร้อมดอกสว่าน
แบบแหลมแบน อุปกรณ์
ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 
1 เครื่อง 
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

28,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เคร่ือง ) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 1. เครื่องกำเนดิไฟฟ้า กำลัง
ไฟสูงสดุไม่น้อยกว่า 3,000 
w แรงดันไฟฟ้า 220v/50 
Hz น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

23,300 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 1. จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 
วัตต์ จำนวน 100 ดวง 
และรองรับการปรับปรุง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย ท่ี
ชำรุด 
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

1,200,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 1. จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
จำนวน 100 ดวง  
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อย 36 วัตต์ จำนวน 95 ดวง ) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 1. จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ 
จำนวน 95 ดวง  
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

300,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 225 ดวง ) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 1. จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 
จำนวน 225 ดวง  
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

1,200,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 1. จัดซื้อเกา้อี้รับแขก เบาะ
ที่น่ังและพนักพิงแขนเป็น
ฟองน้ำหุ้มด้วยหนังพีวีซี 
โครงขาเหล็ก มีที่พักแขก 
จำนวน 2 ตัว 
 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 1. จัดซื้อรถยนต์กระบะแบบ
ดับเบิ้ลแคบ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซ ี
แต่ไมเ่กิน 2,500 ซีซี เกียร์
ธรรมดา เป็นกระบะสำเรจ็รูป 
กระบะท้ายติดตั้ง พื้นปูกระบะ
ชนิดไม่ต้องเจาะกระบะเพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน
และการเป็นสนมิที่กระบะท้าย
ห้องผู้โดยสารเป็นเป็นแบบ
ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ตดิตั้งชุด
เครื่องเสยีงสำหรับรถยนต์ที่
สามารถรับฟังวิทยุ AM/FM และ
เล่นแผ่น CD/DVD ได้ เป็นราคา
รวมเครื่องปรับอากาศและภาษี
สรรพสามติ จำนวน 1 คัน 
2. ตรงตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ไม่
พบข้อบกพร่องเกินกว่า 6 เดือน 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

868,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาล
เมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการดำเนินงาน 

            



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เคร่ือง) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด Network 
สำหรับกระดาษ ขนาด A3 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 
2562 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 

54,000 
งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพัสดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์/ขออนุมัติจัดหา
ครุภัณฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครุภัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซ้ือครุภัณฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจัดซ้ือ
รายงานผลการดำเนินงาน 

            

 



    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03               
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เคร่ือง) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 1. อุปกรณ์อ่านบัตร แบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 
2562 
2. ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ไม่พบข้อบกพร่อง
เกินกว่า 6 เดือน 
3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 

700 
งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพัสดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์/ขออนุมัติจัดหา
ครุภัณฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครุภัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซ้ือครุภัณฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจัดซ้ือ
รายงานผลการดำเนินงาน 

            

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

208 
 

แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

59 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ 
ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู ้

เชิงคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ์     
ไม่พบข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๗,๙00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

209 
 

แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

60 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 
สำหรับพ้ืนท่ีขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๐ ตารางเมตร 
จำนวน ๑ เครื่อง  

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์     ไม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๒,๐00 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

210 
 

แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

61 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำ
กว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู 
จำนวน ๒ เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์     ไม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๐๒,๔00 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/  
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

211 
 

แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน แบบมลี้อเลื่อน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

62 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบตัิงาน 
แบบมีล้อเลื่อน จำนวน  
๒ ตัว 

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์     ไม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๐,๐00 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

212 
 

แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

63 จัดซื้อโตะ๊ทำงานชนิด
เหล็ก ขนาด ๔ ลิ้นชัก 
พร้อมกระจก จำนวน ๒ 
ตัว 

เชิงคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ์     
ไม่พบข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๒๐,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

         
 
 
 
 

   

 
 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

213 
 

แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

64 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน
จำนวน ๒ ตู ้

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง
ภายใน ๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๑,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

65 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขน ชนิด
อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง  

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง
ภายใน๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๗๐,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 

 
 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

66 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว 
จำนวน ๔ เครื่อง  

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง
ภายใน ๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๖๘,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 จัดซื้อชุดโปรแกรมจดัการ
สำนักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จำนวน ๔ ชุด 

เชิงคุณภาพ 
-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง
ภายใน ๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๕,๒00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

68 จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับ
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ 
ชุด (สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ 
ชุดและคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กจำนวน ๒ ชุด) 

เชิงคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ์     
ไม่พบข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๔๘,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองสำรองไฟฟ้า 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

69 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ 
ตัว 

เชิงคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ์     
ไม่พบข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๐,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน 
จำนวน ๒ เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 

-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง
ภายใน ๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๓๒,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 

 



            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 แบบ ผด.03                  
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกดีเซล 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

71 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 
ขนาด ๑ ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 
๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 
๙๐ วัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 
๑ คัน 

เชิงคุณภาพ 

-ตรงตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง
ภายใน ๖ เดือน 
-ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๗๒๙,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 
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แผนงานสาธารณสุข 
จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ำ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

72 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ  
จำนวน ๑ เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 

ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ์     
ไม่พบข้อบกพร่องภายใน        
๖ เดือน 
 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

๑๐,๐00 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
/  
งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ             
๓. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

            

 
 

 

 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนกังานเคร่ืองถ่ายเอกสาร งานบริหารฯ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
73 1.จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องถ่าย

เอกสาร (ระบบดิจติอล ขาว- 
ดำ และสี ) จำนวน 1 เครื่อง 
 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 เดือน 
 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

450,000 กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 

            

 
 

 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารฯ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
74 1.จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

ดังนี ้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 
พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติฯ
และชุดโปรแกรมจัดการ
สำนักงานฯ จำนวน 1 ชุด 
 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 เดือน 
 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

31,800 กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
บางกรวย 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 

            

 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนกังาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
75 1.จัดซื้อครุภณัฑส์ำนักงาน 

จำนวน 2 รายการ 
-เก้าอี้ ปฏิบัตติิงานแบบมี
ล้อเลื่อน 3 ตัว 
- พัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 
นิ้ว แบบสูง 14 ตัว 
 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 
เดือน 
 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

60,000 เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
การศึกษา 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 
 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนกังาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
76 1.จัดซื้อครุภณัฑส์ำนักงาน  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
ช้ันล่างทึบและช้ันบนกระจก 
4 ชุด 
 
 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 
เดือน 
 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

32,000 เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
การศึกษา 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 
 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 

            

 
 

 
 

 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
77 1.จัดซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 
- โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่
น้อยกว่า 49 น้ิว 1 เครื่อง 
 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 
เดือน 
 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

24,100 เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
การศึกษา 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 
 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 
 

            

 
 

 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

78 1.จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
สำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบตัิฯ
และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ 
จำนวน 4 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 
เครื่อง 
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์จำนวน  
1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 1 
เครื่อง  
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 4 เครื่อง 
  

2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ีไม่พบ
ข้อบกพร่องเกิน 6 เดือน 
 

3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 95 

185,500 เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/กอง
การศึกษา 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัติ
จัดซื้อครภุัณฑ ์
 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 
 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/
รายงานผลการดำเนินการ 
 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 

228 
 

แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนกังาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
79 1.จัดซื้อครุภณัฑส์ำนักงาน 

จำนวน 1 รายการ 
-เก้าอี้ ปฏิบัตติิงานแบบมี
ล้อเลื่อน 1 ตัว 
 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 
เดือน 
 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

6,000 เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
การศึกษา 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 
 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 

            

 
 

 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แบบ ผด. 03 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
80 1.จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

ดังนี ้
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับ
งานสำนักงานพร้อมชุด
โปรแกรมปฏิบตัิฯและชุด
โปรแกรมจัดการสำนักงานฯ 
จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ 
LED ชนิด Network แบบท่ี 1 
จำนวน 1 เครื่อง 
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 
จำนวน 1 เครื่อง 
2.ครภุัณฑ์สามารถใช้งานไดด้ี
ไม่พบข้อบกพร่องเกิน 6 
เดือน 
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

45,300 เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
การศึกษา 

1.จัดทำแผนการจัดหาพสัดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์จาก
แหล่งต่าง ๆ 
 

            

2.จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
 

            

3.หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 
 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5.ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ/รายงาน
ผลการดำเนินการ 
 

            

 



                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ             แบบ ผด.03                   
 แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนกังาน  จำนวน 2 รายการ (โทรศัพท์สำนักงาน และ โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย) 

ลำดับที ่ ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที/่หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

81 
 

การจัดซื้อครุภณัฑ์
สำนักงาน    
จำนวน 2 รายการ 
- โทรศัพท์สำนักงาน  
1เครื่อง (4,000 
บาท) 
- โทรศัพท์สำนักงาน
แบบไรส้าย 3 เครื่อง 
(7,500 บาท) 
- ครุภัณฑ์ที่จดัซื้อ  
สามารถใช้งานได้ดี  
ไม่พบข้อบกพร่อง  
ภายใน 6 เดือน 
- ความพึงพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 95 

11,500 เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัดุ 
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์ / สบืราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

 
                                                                                    

            
 

2. จัดทำบนัทึก       ขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภณัฑ์ /
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

            
 

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนนิการจัดซื้อ 
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

            

5. ประเมินผลการจัดซื้อ 
/รายงานผลการ
ดำเนินการ 

            
 
 

 
 
 
 

คอมฯ 



                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ             แบบ ผด.03                   
 แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จำนวน 4 รายการ 

ลำ 
ดับที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

82 
 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 
2 เครื่อง เป็นเงิน 63,600 
บาท 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงานจำนวน 3 เครื่อง 
เป็นเงิน 98,400 บาท 
 3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)เป็นเงิน 
15,000 บาท 
4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 3 เครื่อง 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  สามารถใช้
งานได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง  
ภายใน 6 เดือน 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

184,500 
 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ต่อคณะ
กรรมการฯ/ สืบราคาครภุัณฑ์
จากมาตรฐาน ICT 

            
 

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

 
 



                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ             แบบ ผด.03                   
 แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

83 1. จัดซื้อโปรแกรม
ป้องกันไวรัสสำหรับ
องค์กร จำนวน 177 
license 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้
งานได้ดี ไม่พบ
ข้อบกพร่อง อย่างน้อย  
6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

283,200 เทศบาลเมือง
บางกรวย / งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทฎีกา
เบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

แผนงานเคหะชุมชน               กันเงิน ปี 2560  
โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 - จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกวา่ 240 
แรงม้า ติดต้ังตู้บรรทุก
ขยะมูลฝอยมีความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 
จำนวน 2 คัน 
 
- เชิงคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน 6 
เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

7,200,000 กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม/
งานกำจัดขยะ
มูลฝอย 

1.ประกาศประกวดราคาผ่านระบบ E-GP 
วงเงินเกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 
10,000,000บาท ประกาศไม่น้อยกวา่ 10 
วันทำการ 
- คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ
ของผู้ค้าและคณะกรรมการพิจารณาผลการ
เสนอราคา 
- เสนอรายงานผลการเสนอราคาและอนุมัติ
ซ้ือ พร้อมประกาศผลผู้ชนะให้
นายกเทศมนตรี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-รออุทรณ์ 7 วันทำการหลังประกาศ 

            

2.เสอนหนังสือขอลงนามในหนังสือแจ้งทำ
สัญญาให้นายกเทศมนตรีเมือง 
บางกรวย ผ่านงานพัสดุและทรัพย์สิน 
-บริษัทลงนามในสัญญาหลังจากได้รับหนังสือ
แจ้งทำสัญญาภายใน 7 วัน 
-เสนอลงนามให้นายกเทศมนตรีเมืองบาง
กรวยผ่านงานพัสดุและทรัพย์สิน 
-เสนอนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยลงนาม
ในสัญญา 

            

3.ตรวจรับครุภัณฑ์/จัดทำฏีกาเบิกจา่ย             
4.ทดสอบการใช้งาน/ประเมินผลและสรุป
รายงาน 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          กันเงิน ปี 2561 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การนงค์ หมู่ 8 ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1. ก่อสร้างประตรูะบายน้ำ 
พร้อมเขื่อนยาวไม่น้อยกว่า 40 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 
๒. มีการระบายน้ำได้ดีเพิม่ขึ้น 
น้ำไม่ท่วมขัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

2,900,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 

จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          กันเงิน ปี 2561 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเคร่ืองสูบน้ำ บริเวณคลองวัดกระโจม หมู่ 2 ตำบลวัดชลอ  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 1. ก่อสร้างประตรูะบายน้ำ 
พร้อมเครื่องสบู จำนวน 1 
อาคาร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
๒. มีการระบายน้ำได้ดีเพิม่ขึ้น 
น้ำไม่ท่วมขัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

15,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง/
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          กันเงิน ปี 2561 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเคร่ืองสูบขนาดเล็กและเขือ่น บริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 1. - ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 
พร้อมเครื่องสูบขนาดเล็กและ
เขื่อน ยาว 140 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 
๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม ่น ้อยกว ่ าร ้อยละ  
80 % 

10,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า ค.ส.ล. ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.20 
เมตร ความยาวไม ่น ้อยกว่า 
372.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า1,562.40 ตาราง
เมตร (จากหน้าวัดโพธิ์บางโอ ถึง
บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 9 ตำบล 
วัดชลอ) 

- ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร กว้างประมาณ 
2.30 เมตร ยาวไม ่น ้อยกว่า 
38.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 87.40 ตารางเมตร 

- ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 
เมตร (2 แถว) จำนวน 16.00 
เมตร 1 จุด 

7,500,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า ค.ส.ล. ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ   

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
640.00 เมตร 

- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
จำนวน 76 บ่อ 

- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 – 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 0.60 ยาวไม่
น้อยกว่า 640.00 เมตร 

- ก่อสร้างกำแพงกันดินยาวไม่
น้อย 80.00 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย 
๒. เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
ผ่านไป-มาได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ 1  ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 1. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉล ี ่ย  0.15 เมตร กว ้าง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาว 
ไม่น้อยกว่า 173 เมตร หรือ
ค ิดเป ็นพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่ า 
778.5 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉล ี ่ย  0.15 เมตร กว ้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่
น ้อยกว ่า 200.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉล ี ่ย  0.15 เมตร กว ้าง
ประมาณ 6.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 24.50 เมตร หรือ
ค ิดเป ็นพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่ า 
166.50 ตารางเมตร 

3,700,000 

งบเทศบาล 
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ 1  ตำบลบางกรวย   

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว ้างประมาณ 
2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
25.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้าง 3.20 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร 
พ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่า 70.40 
ตารางเมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 
0.60 เมตตร ยาวไม่น้อยกว่า 
70.00 เมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร กว้าง 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 415.00เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 
9 บ่อ 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ 1  ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ -ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. 
จำนวน 47 บ่อ  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย 
๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัย ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 255.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
1,020.00 เมตร (จาก
บริเวณบา้นเลขท่ี 60/89 ถึง
บ้านเลขท่ี 59/168 หมู่ 1 
ตำบลบางกรวย 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 199.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
796.00 ตารางเมตร (จาก
บริเวณบา้นเลขท่ี 59/238 
ถึง บ้านเลขท่ี 59/176 หมู่ 
1 ตำบลบางกรวย) 

2,700,000 

งบเทศบาล 
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัย ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 3.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 48.40 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
169.40 ตารางเมตร (จาก
บริเวณบา้นเลขท่ี 31/1 ถึง 
บ้านเลขท่ี 36/2 หมู่ 1 
ตำบลบางกรวย) 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 
0.60 เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 953 
เมตร 

- ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อ
ระบายน้ำ 43 บ่อ 

- ก่อสร้างบ่อเชื่อม ค.ส.ล. 
จำนวน 86 บ่อ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบางกรวย 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัย ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 % 

 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 1. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.40 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 293.00 
เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,582.20 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงรางวี หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว้างประมาณ 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 570.00 เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 
60 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย 
๒. เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรผ่าน
ไป-มาได ้ ร ั บความสะดวก 
ปลอดภัยไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ  
80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

3,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก , รางวี ตำบลวัดชลอ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 1. - ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
กว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,210.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,680.00 ตารางเมตร 

- เสริมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 
245 บ่อ 

- ปรับปรุงเสริมรางวี ค.ส.ล. หนา
ประมาณ 0.07 – 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 2,050.00 เมตร 

- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 
10.00 เมตร 

- งานตีเส้นและเครื่องหมาย
จราจร 

13,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก , รางวี ตำบลวัดชลอ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย 

๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน           กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยเลียบคลองโขน (บริเวณบ้านเลขที่ 19/34 ถึง 19/42) หมู่ 7 ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 1. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 100.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 

- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
จำนวน 12 บ่อ 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.
ส.ล. Ø 0.60 เมตร กว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 85.00 เมตร  
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 85.00 เมตร  
 

1,300,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยเลียบคลองโขน (บริเวณบ้านเลขที่ 19/34 ถึง 19/42) หมู่ 7 ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. วัดท่าบางสีทอง ตำบลวัดชลอ  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 1. -ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
วัดท่าบางสีทอง จำนวน  
1 แห่ง ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย 
๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม ่น ้อยกว ่ าร ้อยละ  
80 % 

 

3,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 

 
 
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างแยกวงเวียน 4 อ. บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 1. ก่อสร้างวงเวยีนและ
ปรับปรุงภมูิทัศน ์

๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

495,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณซอยวัดลุ่ม จากบ้านเลขที่ 80 ถึง บ้านเลขที่ 88  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 1.-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์         
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07  

เมตร กว้างประมาณ 4.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 54.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 226.80 ตารางเมตร 
(รวมพื้นท่ีบ่อพักรางวี) 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0 .15 -0.20 เมตรกว ้ าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 46 เมตร  
-ปร ับปร ุ งบ ่อพ ัก  ค .ส .ล . 
จำนวน 6 บ่อ 

-ก ่อสร ้างวางท่อระบายน้ำ 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
6  เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

500,000 

งบเทศบาล  
เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการตดิตั้งป้าย 
/ตรวจรับงาน/จดัทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กันเงิน ปี 2561 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณซอยวัดลุ่ม จากบ้านเลขที่ 80 ถึง บ้านเลขที่ 88   

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนผูส้ัญจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม ่น ้อยกว ่ าร ้อยละ  
80 % 

 

  ๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข           กันเงิน ปี 2561 

4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

โครงการถมดินสำหรับการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

 15 ถมดิน ถมทราย ปรับปรุง
สภาพพื้นดินให้เหมาะสม
สำหรับก่อสร้างศูนย์กีฬา
และนันทนาการ ขนาดกว้าง
ประมาณ 81.00 เมตร ยาว
ประมาณ 96.00 เมตร 

8,500,000 ตำบลวัด
ชะลอ อำเภอ
บางกรวย 
นนทบุรี /
กอง
การศึกษา 

1.สำรวจ/ตรวจสอบ
งบประมาณ/ประมาณ
ราคา 

            

2.ขออนุมัติงบประมาณ/
ราคา/จัดจ้าง 

            

3.หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

4.ดำเนินการก่อสร้าง
ตรวจรับงานและเบิก 

            

5.ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          กันเงินปี 2562 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณลำกระโดงวัดกล้วย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.50 ม. X 1.50 ม. X 
6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง 
พร้อมประตูระบายน้ำ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
๒. ทำให้ลำกระโดงมีการ
ระบายน้ำไดด้ีเพิ่มขึ้น น้ำไม่
ท่วมขัง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 
 

1,500,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           กันเงินปี 2562 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำ บริเวณคลองบางกรวย หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 1. ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
ระบายน้ำ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
๒. ประตูสามารถใช้งานดีเป็น
ปกติ น้ำระบายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

3,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณคลองวัดโบสถ์ หมู่ 3,4 ตำบลบางกรวย (จากโรงเรียนวัดลุ่มคงคารามถึงถนน ค.ส.ล. ตลาดหลังการไฟฟ้าฯ) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.  
ยาวไม่น้อยกว่า 827.00 
เมตร (2 ฝั่ง) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
๒. ประตูสามารถใช้งานดีเป็น
ปกติ น้ำระบายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

15,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมตัิแบบ/ราคา/ 
จัดจา้ง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจดัจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนนิการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จดัทำฎีกา
เบิกจา่ย 

            

๕. ตดิตามประเมนิผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ บริเวณคลองวัดโพธิ์เผือก หมู่ที่ 6 ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 1. ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง 
ความยาวประมาณ 181.00 
เมตร (1 ฝั่ง)  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
๒. ประตูสามารถใช้งานดีเป็น
ปกติ น้ำระบายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

12,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมตัิแบบ/ราคา/ 
จัดจา้ง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจดัจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนนิการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จดัทำฎีกา
เบิกจา่ย 

            

๕. ตดิตามประเมนิผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำกระโดงข้างหมู่บ้านสชุาวดีและหน้าซอยอภิรมย์ถึงคลองมะไฟหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 1. -ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. 
ขนาดกว้างประมาณ 1.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 86.00 
เมตร  
-ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. 
ขนาดกว้างประมาณ 1.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
155.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
๒. ระบบระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำไดไ้ม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

4,000,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมตัิแบบ/ราคา/ 
จัดจา้ง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจดัจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนนิการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จดัทำฎีกา
เบิกจา่ย 

            

๕. ตดิตามประเมนิผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลตติ์กคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 5  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 1.  ปรบัปรุงถนนแอสฟลัตต์ิก 

คอนกรีต หนาเฉลีย่0.05 เมตร 
กว้างประมาณ 6.20 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 242 เมตร หรือคดิ
เป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 
1,500.40 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร กว้างประมาณ 
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
412 เมตร  
-ปรับปรุงบ่อพกั ค.ส.ล. จำนวน 
57 บ่อ ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจร
ผ่านไป-มาไดร้ับความสะดวก 
ปลอดภัยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80 % 

3. ประชาชนไดร้ับความพึง
พอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 % 

 

2,100,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมตัิแบบ/ราคา/ 
จัดจา้ง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจดัจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนนิการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จดัทำฎีกา
เบิกจา่ย 

            

๕. ตดิตามประเมนิผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

281 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน  

โครงการก่อสร้างบ่อน้ำท้ิง พร้อมตะแกรงคัดขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ ์

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 1.  ก่อสร้างบ่อพักน้ำ พร้อม
ตะแกรงดักขยะ จำนวน 1 
บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
 ๒. เพื่อให้เกิดความสะดวก
ของน้ำท่ีไหลผ่าน 

3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

 

1,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

282 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงินปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดกล้วย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 3.20 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 151.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
483.20 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 98.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
392.00 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. (จาก
สะพานถึงบ้านเลขท่ี 94/1 
หมู่ 3 ถึง95/4 หมู่ 3) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

3,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงินปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดกล้วย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนสญัจร
ไป-มาได้รับความสะดวก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

284 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดสวนใหญ่ หมู่ที่ 2  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 1. ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กวา้งประมาณ 6.00 เมตร (รวม
รางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 33.50 เมตร 
หรือคดิเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 201.00 
ตารางเมตร  
-วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  0.60 
เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 52.00 เมตร  
-วางบ่อพักระบายนำ้ ค.ส.ล. จำนวน  
6 บ่อ  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 – 
0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร  
ยาวไม่นอ้ยกว่า 52.00 เมตร  
-งานคืนสภาพไหล่ทางและทางเช่ือม  
ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
๒. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป-มาไดร้บั
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 % 
 

500,000 
งบเทศบาล 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 

จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง 
/ตรวจรับงาน/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดกล้วย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.20 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 151.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 483.20 
ตารางเมตร  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร หรือคดิเปน็
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 392.00 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล.  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. (จากสะพานถึง
บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ 3 ถึง95/4  
หมู่ 3) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย) 
๒. เพื่อใหป้ระชาชนสญัจรไป-มาได้รบั
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

3,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ กอง
ช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/
ราคา/ 

จัดจ้าง 

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง 
/ตรวจรับงาน/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 ถึง 46-5 หมู่ 7 ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 102.00 เมตร  
-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
จำนวน 14 บ่อ  
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 102.00 เมตร  
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

1,000,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 ถึง 46-5 หมู่ 7 ตำบลบางกรวย  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนสญัจร
ไป-มาได้รับความสะดวก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

 เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            กันเงิน ปี 2562 

2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ชุมชนหมู่บ้านเกษลาวิลล ์  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 1. ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง  
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 
 
๒. เพื่อให้ประชาชนสญัจร
ไป-มาได้รับความสะดวก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
 
3. ประชาชนได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 % 

1,500,000 

งบเทศบาล 

เทศบาลเมือง
บางกรวย/ 
กองช่าง 

๑. สำรวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 

            

๒. ขออนุมัติแบบ/ราคา/ 

จัดจ้าง 
            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดจ้าง/ทำ
สัญญา 

            

๔. ดำเนินการก่อสร้าง /
ตรวจรับงาน/จัดทำฎีกา
เบิกจ่าย 

            

๕. ติดตามประเมินผล/
สำรวจความพึงพอใจ 
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แผนงานเคหะชุมชน              กันเงิน 2562 

จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 1 ตัว )  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนินงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 1. โตะ๊ทำงานชนิดเหล็ก 7 
ลิ้นชัก พร้อมกระจกขนาด 
5 ฟุต จำนวน 1 ตัว 
ตามบัญชีราคาที่สามารถ
จัดหาได้ในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ เดือนธนวาคม 
พ.ศ. 2561 และเทศบาล
เมืองบางกรวย จำเป็นต้อง
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ 
 

2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่องเกิน
กว่า 6 เดือน 
 

3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/  
กองช่าง 

๑. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/ขออนุมตัิจัดหา
ครุภณัฑ์ต่อกรรมการ/สืบ
ราคาครภุัณฑ์จากแหล่ง
ต่างๆ 

            

๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ซื้อครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            

๓. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

๔. ตรวจรับครภุณัฑ์/จดัทำ
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

๕. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลการจดัซื้อ
รายงานผลการดำเนินงาน 
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 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ          กันเงินปี 2562 
5.1แผนงานการบริหารงานทั่วไป  
โครงการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือขยายสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย              
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14   - โครงการจัดซื้อท่ีดิน

เพื่อขยายสำนักงาน
เทศบาลฯ 
  -  ได้ที่ดินตรงตาม
คุณลักษณะ 
ที่กำหนด 100% 
  -  กรรมการตรวจรับ 
ร้อยละ 100 % 

14,000,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. จัดทำแผนจัดหา
พัสดุ/กำหนดคณุลักษะ 
/กำหนดราคากลาง) 

             

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ 
ราคากลางท่ีกำหนด /
แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจรับ) 

             

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อตาม
ระเบียบฯ 

             

4. ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน              
5.ประเมินผลการ
จัดซื้อ/รายงาน 
ผลการดำเนินการ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ          กันเงินปี 2562 
5.1แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
โครงการปรับปรุงห้องสุขาผู้บริหารเทศบาล               
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15   - โครงการปรับปรุง 

ห้องสุขาผู้บรหิารเทศบาล 
  - ห้องสุขาสามารถใช้งานไดด้ ี
อย่างน้อย 24 เดือน โดยไม่พบ 
ข้อบกพร่อง 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 % 
 

300,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. จัดทำแผนจัดหา
พัสดุ/ออกแบบ
ประมาณการราคา  
/กำหนดราคากลาง) 

            

2.ขออนุมัติจดัจ้าง(ตาม
แบบราคากลางที่
กำหนด /แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการ 
จัดจ้างตามระเบียบฯ 

            

4. ก่อสร้าง/ตรวจรับ/
เบิกจ่ายเงิน 

            

5.ประเมินผลการ จัด
จ้าง/รายงาน 
ผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ          กันเงินปี 2562 
5.1แผนงานการบริหารงานทั่วไป  
โครงการต่อเติมราวบันไดบริเวณทางขึ้นด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล              
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16   - โครงการต่อเตมิราวบันได 

บริเวณทางขึ้นด้านหลังอาคาร 
สำนักงานเทศบาล 
  - ราวบันไดสามารถใช้งาน 
ได้ดีอยา่งน้อย 24 เดือน  
โดยไม่พบข้อบกพร่อง 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 % 

150,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. จัดทำแผนจัดหา
พัสดุ/ออกแบบ
ประมาณการราคา  
/กำหนดราคากลาง) 

            

2.ขออนุมัติจดัจ้าง(ตาม
แบบราคากลางที่
กำหนด /แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการ 
จัดจ้างตามระเบียบฯ 

            

4. ก่อสร้าง/ตรวจรับ/
เบิกจ่ายเงิน 

            

5.ประเมินผลการ จัด
จ้าง/รายงาน 
ผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ          กันเงินปี 2562 
5.1แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
โครงการปรับปรุงห้องควบคุมเคร่ืองเสียง              
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17   - โครงการปรับปรุงห้อง 

ควบคุมเครื่องเสียง 
  - ห้องควบคุมเครื่องเสียง  
สามารถใช้งานได้ดีอย่าง 
น้อย 24 เดือน โดยไม่พบ 
ข้อบกพร่อง 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90% 

100,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1. จัดทำแผนจัดหา
พัสดุ/ออกแบบ
ประมาณการราคา  
/กำหนดราคากลาง) 

            

2.ขออนุมัติจดัจ้าง(ตาม
แบบราคากลางที่
กำหนด /แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการ 
จัดจ้างตามระเบียบฯ 

            

4. ก่อสร้าง/ตรวจรับ/
เบิกจ่ายเงิน 

            

5.ประเมินผลการ จัด
จ้าง/รายงาน 
ผลการดำเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562  
โครงการก่อสร้างห้องน้ำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริเวณประตูระบายน้ำพระราม ๗ 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 - โครงการก่อสร้างห้องน้ำงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
บริเวณประตูระบายน้ำพระราม 
๗ (รายละเอียดตามแบบแปลน
กองช่าง) 
 
ห้องน้ำงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  สามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ประตรูะบายนำ้
พระราม ๗ / 
งานป้องกันฯ 

 

๑. วางแผน/
ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
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๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ         กันเงิน ปี 2562 
๕.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ระยะที่ 2          
  

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

19 1.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV)  
พร้อมระบบอุปกรณ์ จำนวน 
500 กล้อง 
2.ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ80 
 

65,000,000 เทศบาล
เมือง 

บางกรวย 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ 
กำหนดคุณลักษณะของ 
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ ์
จากแหล่งต่างๆ 

            

2. เสนอยื่นขออนุมตัิจาก 
กระทรวงมหาดไทย/แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจฯ 

            

3.จัดทำบันทึกขออนุมัตซิื้อ/ 
หน่วยงานพัสดุดำเนินการ 
จัดจ้างตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดทำ 
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5.ทดสอบการใช้งาน
ประเมินผลการจดัซื้อ 

            

 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562    
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 - จัดซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค   
จำนวน ๑ คัน) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562    
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถบรรทุก (ดีเซล) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21 - จัดซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน   
จำนวน ๑ คัน) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๘๖๘,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562    
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง   (เคร่ืองอัดอากาศ) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 - จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง    

(เครื่องอัดอากาศ  จำนวน ๑ เครือ่ง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๒,๘๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562    
จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 - จัดซื้อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์     
(เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
(AED) จำนวน ๑ เครื่อง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๑๒๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562  
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร  (ปั๊มนำ้แบบอัตโนมัติ) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 - จัดซื้อครุภณัฑ์การเกษตร     

(ปั๊มน้ำแบบอัตโนมตัิ จำนวน ๒ เครื่อง) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๑๖,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน              กันเงิน ปี 2562    
จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน  (ตู้สำนกังาน (ตู้คอนเทนเนอร์)) 
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 

สถานที่/หน่วย
ดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25 - จัดซื้อครุภณัฑส์ำนักงาน     

(ตู้สำนักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์) 
จำนวน ๑ ตู้) 
 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
ไม่พบข้อบกพร่อง  ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๓๕๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ 

งานป้องกันฯ 
 

๑. วางแผน/ประสานงาน 
 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ 
 

            

๓. การจดัซื้อ/จดัจ้าง 
 

            

๔. ดำเนินการตามโครงการ 
 

            

๕. ประเมินผล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารทั่วไป               กันเงิน ปี 2562   
โซฟารับแขก                
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26 - โซฟารับแขกจำนวน 1 ชุด 

- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
 -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

25,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 (มีฐานรองโต๊ะหมู่)   
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 (มีฐานรองโตะ๊หมู่) 

จำนวน 1 ชุด 
  - ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

25,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 (ไม่มีฐานรองโต๊ะหมู่)  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
28 - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9  

(ไม่มีฐานรองโต๊ะหมู่) จำนวน 
2 ชุด 
  - ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
  -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

30,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
เก้าอี้สำนักงาน  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
29 - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด 

- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
 -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

10,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
30 - โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที ่

จำนวน 1 ตัว 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
 -  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

9,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 12 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

500,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
สแกนเนอรส์ำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 - สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ 

เอกสาร ระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 3 จำนวน 1 เครื่อง 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

36,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ พร้อม ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
33 - เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม 

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

32,800 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
34 - ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 

- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

700  
 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
35 - เครื่องสำรองไฟฟ้า 

- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

2,500 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

************************** 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป              กันเงิน ปี 2562  
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
ลำดับ

ที ่
ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร์แท็ปเลต็ 
- ครุภัณฑ์ทีส่ามารถใช้งานได้ด ี
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่พบ  
ข้อบกพร่อง 
-  ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

20,000 เทศบาลเมือง 
บางกรวย/ สำนัก 

ปลัดเทศบาล 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด ุ
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ ์

            

2.ขออนุมัติจดัซื้อ (ตาม
คุณลักษณะ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ) 

            

3. หน่วยงานพัสดดุำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ 

            

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/เบิก
จ่ายเงิน 

            

5. ทดลองการใช้งาน/
ประเมินผลการ 
จัดซื้อ/สรุปผลรายงาน 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                          
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แผนงานเคหะชุมชน               กันเงิน ปี 2562 

โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/
หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 
ล้อ เครื่องยนตด์ีเซล มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมลู
ฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 10 
ลบ.ม. จำนวน 1 คัน 
 
- เชิงคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานครุภณัฑไ์ม่พบ
ข้อบกพร่องภายใน 6 เดือน 
 
- ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

3,200,000 กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม/
งานกำจัดขยะ
มูลฝอย 

1.จัดทำแผนจัดหาพัสด/ุ
กำหนดลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

            

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 

            

3.หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 

            

5.ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุ
รายงาน 

            

 
 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 08 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              กันเงิน ปี 2562 
ครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม  (จดัทำป้ายชื่อชุมชน จำนวน 5 ป้าย) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

38 - จัดทำป้ายชื่อชุมชน
จำนวน 5 ป้าย 
-ไม่พบข้อบกพร่อง ใช้
งานได้ตามปรกติ 
มากกว่า 6 เดือน 
-มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

165,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 
 

1. จัดทำแผนจดัหาพัสดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            
 
 
 

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

            
 
 

3. หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครุภณัฑ/์จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

5. ประเมินผลการจดัซื้อ/
รายการผลการดำเนินการ 

            

 
 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 
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แบบ ผด. 08 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             กันเงิน ปี 2562 
ครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม  (จดัทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 บอร์ด) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

39 -จัดทำบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จำนวน 
5 บอร์ด 
-ไม่พบข้อบกพร่อง ใช้
งานได้ตามปรกติ 
มากกว่า 6 เดือน 
-มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

77,500 สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บางกรวย/กอง
สวัสดิการสังคม 
 

6. จัดทำแผนจดัหาพัสดุ/
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่างๆ 

            
 
 
 

7. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

            
 
 

8. หน่วยงานพัสดุดำเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑต์ามระเบยีบฯ 

            
 

9. ตรวจรับครุภณัฑ/์จัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน 

            

10. ประเมินผลการจดัซื้อ/
รายการผลการดำเนินการ 

            

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๑๕ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               กันเงินปี 2562 
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

40 1. จัดซื้ออุปกรณ์จดัเก็บ 
Log File ระบบเครือข่าย
แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง 
อย่างน้อย 6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

50,000 ติดตั้งท่ีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดท
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

 
 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๑๖ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               กันเงินปี 2562 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

41 1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 
จำนวน 3 เครื่อง 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง 
อย่างน้อย 6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

18,000 ติดตั้งท่ีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดท
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๑๗ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               กันเงินปี 2562 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

42 1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จำนวน 1 เครื่อง 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง 
อย่างน้อย 6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

21,000 ติดตั้งท่ีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดท
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๑๘ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               กันเงินปี 2562 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ขนาด แบบท่ี 1 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

43 1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย (Access 
Point) ขนาด แบบท่ี 1 
จำนวน 4 เครื่อง 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง 
อย่างน้อย 6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

21,600 ติดตั้งท่ีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดท
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๑๙ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               กันเงินปี 2562 
อุปกรณ์เส้นทางเครือข่าย (Router) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

44 1. จัดซื้ออุปกรณ์เส้นทาง
เครือข่าย (Router) จำนวน 
1 เครื่อง 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง 
อย่างน้อย 6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

44,000 ติดตั้งท่ีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดท
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๒๐ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                กันเงินปี 2562 
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที่/หน่วย

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. 

45 1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA จำนวน 2 
เครื่อง 
2. ครภุัณฑส์ามารถใช้งาน
ได้ดี ไม่พบข้อบกพร่อง 
อย่างน้อย 6 เดือน 
3. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

11,600 ติดตั้งท่ีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งาน
สารสนเทศ กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัด/ุ
กำหนดคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์/สืบราคาครภุัณฑ์
จากแหล่งต่าง ๆ 

            

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ
ครุภณัฑ์/แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

            

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์
ตามระเบียบฯ 

            

4.ตรวจรับครุภณัฑ์/จัดท
ฎีกาเบิกจ่าย 

            

5. ทดสอบการใช้งาน/
ประเมินผลและสรปุรายงาน 

            

 

 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๒๑ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               กันเงินปี 2562 
ครุภัณฑ์สำนกังาน  จำนวน 1 รายการ (เคร่ืองเรียงเอกสาร) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที/่
หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

46 การจัดซื้อครุภณัฑ์
สำนักงาน    
จำนวน 1 รายการ 
- เครื่องเรียง
เอกสาร จำนวน 1 
เครื่อง  
- ครุภัณฑ์ที่จดัซื้อ  
สามารถใช้งานได้ดี  
ไม่พบข้อบกพร่อง  
ภายใน 6 เดือน 
- ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 

280,000 เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัดุ 
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์ / สบืราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

 
                                                                                    

            
 

2. จัดทำบันทึก       ขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภณัฑ์ /
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

            
 

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อ 
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

            

5. ประเมินผลการจัดซื้อ 
/รายงานผลการ
ดำเนินการ 

            
 
 

 

 

 

คอมฯ 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๒๒ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                กันเงินปี 2562 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1จำนวน 1 เคร่ือง ) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที/่
หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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การจัดซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1
จำนวน 1 เครื่อง  
- ครุภัณฑ์ที่จดัซื้อ  
สามารถใช้งานได้ดี  
ไม่พบข้อบกพร่อง  
ภายใน 6 เดือน 
- ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 

10,000 เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัดุ 
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์ / สบืราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

 
 
                                                                                   

            
 

2. จัดทำบันทึก ขออนุมัติ
จัดซื้อครภุัณฑ์ /แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            
 

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อ 
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

            

5. ประเมินผลการจัดซื้อ 
/รายงานผลการ
ดำเนินการ 

            
 
 

 

 
 
 

คอมฯ 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
************************** 

๓๒๓ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                กันเงินปี 2562 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA จำนวน 2 เคร่ือง ) 

ลำดับ
ที ่

ผลผลิต/เป้าหมาย งบประมาณ 
สถานที/่
หน่วย 

ดำเนินการ 
ขั้นตอนดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.
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การจัดซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์    
เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 3 KVA 
จำนวน 2 เครื่อง  
- ครุภัณฑ์ที่จดัซื้อ  
สามารถใช้งานได้ดี  
ไม่พบข้อบกพร่อง  
ภายใน 6 เดือน 
- ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 

64,000 เทศบาล
เมืองบาง
กรวย/ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1. จัดทำแผนจัดหาพสัดุ 
/กำหนดคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์ / สบืราคา
ครุภณัฑ์จากแหล่งต่างๆ 

 
                                                                                    

            
 

2. จัดทำบันทึก ขออนุมัติ
จัดซื้อครภุัณฑ์ /แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

            
 

3. หน่วยงานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อ 
ครุภณัฑ์ตามระเบียบฯ 

            
 

4. ตรวจรับครภุณัฑ์/
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

            

5. ประเมินผลการจัดซื้อ 
/รายงานผลการ
ดำเนินการ 

            
 
 

 

 

คอมฯ 


