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เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                       ………………………………………………………………. 
            ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  แล้วนั้น    
 
 

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงประกาศเป็นแผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และปิดประกาศแผนการด าเนินงาน  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ , 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) 
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ค ำน ำ 
 

 “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ นั้น 
 

 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

 เอกสารแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  มีรายละเอียดประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์  ขั้นตอน  และประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  รวมทั้งโครงการ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะแสดงถึงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

 แผนการด าเนินงานฉบับนี้ จึงเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
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บทน ำ 

ควำมส ำคัญของแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนกำรด ำเนินงำน  หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

 แผนกำรด ำเนินงำน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง 
ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

 แผนกำรด ำเนินงำน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ซึ่งมาจากแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1-3) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา

เทศบาลฯ 

คณะกรรมการ 
พฒันาเทศบาล                

เมืองมหาสารคาม 

แผนพฒันาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
และเพิ่มเติม 

เทศบญัญติังบประมาณ     
รายจ่ายประจ าปี  2562 

ปิดประกาศใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ทราบ 

ทราบทราบ 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แผนภมิูการจดัท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

นายกเทศมนตรี           
เมืองมหาสารคาม 

แจง้สว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทราบ 

 
แจง้คณะกรรมการต่างๆที่
เกีย่วขอ้งแจง้สภาเทศบาล
เมอืงมหาสารคาม 
 

แจง้ชุมชนทัง้  
30 ชุมชน 

 

 

ประกาศ 
เป็นแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่าง 
แผนการด าเนินงานเสนอต่อ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 
 
 

จดัท าร่างแผน 
การด าเนินงาน/ เสนอต่อ 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
 

 

 

รวบรวมโครงการ/           
กจิกรรม 

 
 



 
 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม   ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ด าเนินการเอง หรือที่อุดหนุนหน่วยงาน
อ่ืนๆ  และโครงการ/กิจกรรมทีห่น่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ด้วย 

 ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง  4  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
เมืองมหาสารคามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และรวบรวมเป็น    
เค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วนคือ 

  ส่วนที่ 1   บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ  
  ส่วนที่ 2   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ 

จากนั้นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน   
แล้วเสนอนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เพ่ือประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  จะปิดประกาศภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

  วิสัยทัศน์ของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

“ องค์กรคุณภาพ การศึกษาเด่น 
เป็นเมืองน่าอยู่  สู่สังคมเป็นสุข” 

 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่ 1  กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ บุคลำกร  
      ระบบกำรบริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  

           เป้ำประสงค์รวม  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาล 
 

     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่ 2  กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  
                เป้ำประสงค์รวม  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มาตรฐานทั่วถึง สร้างโอกาสการเรียนรู้

อย่างเท่าเทียมกันมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 

            ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่ 3  กำรพัฒนำกำรคมนำคม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  
                  และสิ่งแวดล้อม             

          เป้ำประสงค์รวม  การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก ปลอดภัย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

      ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  4  กำรพัฒนำสังคมมีสุข และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
                  ของประชำชน 
          เป้ำประสงค์รวม  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างสังคม ชุมชน
เข้มแข็งและเอ้ืออาทร สมานฉันท์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  นโยบำยกำรพัฒนำเทศบำลเมืองมหำสำรคำมของผู้บริหำรท้องถิ่น 
1.  ด้ำนกำรพัฒนำเมืองคุณภำพ 

จะสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการรองรับอย่างเหมาะสม  อ านวยความสะดวกและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือการป้องกันปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  ให้เป็นเมือง 
สง่างาม  เมืองปลอดภัย และเมืองสะอาด  มีมาตรฐานดังนี้ 

1.1)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ า ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพียงพอเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.2)  ปรับปรุงไฟฟ้า และแสงสว่าง ถนนหนทาง และสถานที่สาธารณะให้สว่างครอบคลุม ทั่วถึงทุกพ้ืนที่   
และมีระบบการดูแลรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ  



 
 

 

1.3)  พัฒนาแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก โดยวางแผนอย่างเป็นระบบ 
1.4)  ขยายเขตการให้บริการน้ าประปา และไฟฟ้า ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
1.5)  พัฒนาระบบการจราจรให้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเตรียมการแผนการจราจรของเมือง 

ให้สอดคล้องกับผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยระบบกล้องวงจรปิด CCTV 

1.6)  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สวนสาธารณะใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ 
1.7)  พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บขยะให้มีคุณภาพ 
1.8)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียและการรวบรวมน้ าเสียไปบ าบัด 

2.  ด้ำนกำรพัฒนำสังคมคุณภำพ 

พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี  สร้างสังคมเข้มแข็งและเอ้ืออาทร  มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม  ผู้คนมีความภาคภูมิใจในเมืองของตน  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นสุข  สร้างความประทับใจต่อ  
ผู้มาเยือนจากต่างถ่ิน  ดังนี้ 

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ 
1)  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนฟื้นฟู 

ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด   
2)  สนับสนุนและส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3)  ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ได้แก่ การพัฒนาวัด  พัฒนาใจ  กิจกรรมฟังเทศน์ 

เข้าพรรษาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
2.2  สังคมเข้มแข็ง และเอื้ออำทร ได้แก่  

1) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวกับชุมชน  
เพ่ือให้มีกิจกรรมร่วมกัน  

2)  สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3)  ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนชุมชนเมือง เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีการรวมกลุ่มท า 

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  
4)  ส่งเสริมชุมชนสังคมดี เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี  

สร้างสังคมเอ้ืออาทร และเกิดจิตอาสาในชุมชน 
5)  จัดโครงการจิตอาสาในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนคนท าประโยชน์เพื่อสังคม 
6)  จัดให้มีถนนเด็กเดินหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคม   

3. ด้ำนกำรพัฒนำชีวิตคุณภำพ 

 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงสวนสุขภาพและลานออกก าลังกายชุมชนให้มีสภาพที่ดีเหมาะสมทันสมัยสามารถใช้ท า
กิจกรรมสันทนาการต่างๆได้ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่ไปใช้บริการ  
ดังนี้ 

 
 



 
 

 

3.1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ได้แก่ 
1)  จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
2)  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น   

ภาษาเกาหลี  เป็นต้น 
3)  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้มีคุณภาพ 
4)  ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 
5)  พัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ 

3.2  เสริมสร้ำงสุขอนำมัย ใส่ใจชุมชนอย่ำงครบวงจร  ได้แก่ 
1)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการกีฬานักเรียน  และประชาชนในเขตเทศบาล 
2)  สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
3)  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

  4) ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจโรคที่บ้านด้วยโครงการดูแลด้วยใจห่วงใยเอ้ืออาทร 
  5)  ส่งเสริมลานชุมชน สถานที่ออกก าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค เป็นต้น 
  6)  ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพชุมชน 

4.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรคุณภำพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอัน
จะท าให้งานการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ จึงก าหนดการบริหารจัดการงานเทศบาล ดังนี้ 

4.1  พัฒนาการบริการให้ประทับใจให้เป็นเทศบาลยิ้ม โดยบริการให้สะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี   
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด   

4.2  ร่วมคิด  ร่วมสร้างและประสานนโยบาย  โดยบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
สร้างโอกาสการเรียนรู้  การท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่น 
 4.3  พัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

4.4  เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้บริหารในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศบาล  
ข้อคิดเห็นต่างๆ หรือรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ facebook,LINE 

4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สร้างจิตส านึก
ในความรับผิดชอบในหน้าที่และทัศนคติท่ีดีต่อการบริการประชาชน 

4.6  สร้างเสริมแรงจูงใจและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
4.7  น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 

เพ่ิมข้ึนรวมทั้งทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงาน มีความยืดหยุ่น โปร่งใส และมีการ
ประเมินผลเป็นระบบและเป็นธรรม 

4.8  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชน 

4.9  พัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่  น่าท างาน (Healthy Workplace) โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี คนท างานและประชาชนที่มารับบริการมีความสุขกายสบายใจ 
 



 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



              (แบบ ผด. 01) 

 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
                  
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

1. ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ บุคลำกร
ระบบกำรบริกำรประชำชนตำมหลักธรรมมำภิบำล
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 8 4.1 1,140,000 1.48 ส านักปลัดเทศบาล

7 3.59 4,400,000 5.73 กองทะเบียนราษฎรฯ
6 3.08 190,000 0.25 กองกจิการสภา

     16 8.21 2,055,000 2.68 กองวิชาการและแผนงาน
2 1.03 150,000 0.2 กองคลัง

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 1.54 440,000 0.57 ส านักปลัดเทศบาล
1.3 แผนงาน การศึกษา 2 1.03 100,000 0.13 กองการศึกษา
1.4 แผนงาน สาธารณสุข 1 0.51 200,000 0.26 ส านักการสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 0.51 10,000 0.01 กองสวัสดิการสังคม
1.6 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 0.51 500,000 0.65 ส านักการสาธารณสุขฯ
1.7 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 0.51 50,000 0.07 ส านักการสาธารณสุขฯ
1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.03 550,000 0.72 ส านักการช่าง
1.9 แผนงาน การพาณิชย์ 2 1.03 2,100,000 2.73 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 52 26.68 11,885,000 15.48

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

แบบ ผด. 01 

แบบ ผด. 01 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

2. ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร
2.1 แผนงาน การศึกษา 41 21.03 41,262,500 53.72 กองการศึกษา
2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 8.21 2,980,000 3.88 กองการศึกษา

รวม 57 29.24 44,242,500 57.6

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม
ยทุธศำสตร์/แผนงำน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

แบบ ผด. 01 

แบบ ผด. 01 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

3. ยทุธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรคมนำคม
และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 25 12.82 12,144,700 15.81 ส านักการช่าง
3.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5 2.56 330,000 0.43 ส านักการสาธารณสุขฯ
3.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.51 10,000 0.01 ส านักการช่าง

 

รวม 31 15.89 12,484,700 16.25

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ยทุธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. 01 

แบบ ผด. 01 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

4. ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสังคมมีสุข
และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 7 3.59 975,000 1.27 ส านักปลัดเทศบาล

1 0.51 200,000 0.26 กองวิชาการและแผนงาน
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 10 5.13 670,000 0.87 ส านักปลัดเทศบาล
4.3 แผนงาน การศึกษา 4 2.05 1,049,000 1.37 กองการศึกษา
4.4 แผนงาน สาธารณสุข 1 0.51 50,000 0.07 ส านักการสาธารณสุขฯ
4.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 15 7.69 3,030,000 3.94 ส านักการสาธารณสุขฯ

15 7.69 2,070,000 2.7 กองสวัสดิการสังคม
4.6 แผนงาน การพาณิชย์ 2 1.03 150,000 0.2 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 55 28.2 8,194,000 10.68
รวมทั้งสิ้น 195 100 76,806,200 100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

ยทุธศำสตร์/แผนงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

แบบ ผด. 01 



                   
 

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2 2.11 7,000 0.02 ส านักปลัดเทศบาล

6 6.32 59,100 0.2 กองทะเบียนราษฎรฯ
2 2.11 9,000 0.03 กองวิชาการและแผนงาน
5 5.26 64,900 0.22 กองคลัง

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 3.16 26,000 0.09 ส านักปลัดเทศบาล
1.3 แผนงาน การศึกษา 5 5.26 281,000 0.93 กองการศึกษา
1.4 แผนงาน สาธารณสุข 6 6.32 118,500 0.39 ส านักการสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.11 96,300 0.32 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 31 32.65 661,800 2.2
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

2. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
2.1 แผนงาน การศึกษา 2 2.11 117,000 0.39 กองการศึกษา

รวมครุภัณฑ์กำรศึกษำ 2 2.11 117,000 0.39
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

3. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 1.05 51,000 0.17 กองกจิการสภา
3.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1 1.05 100,000 0.33 ส านักปลัดเทศบาล
3.3 แผนงาน การศึกษา 1 1.05 1,288,000 4.28 กองการศึกษา
3.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 3 3.16 6,200,000 20.61 ส านักการสาธารณสุขฯ

1 1.05 3,350,000 11.14 ส านักการช่าง

 

รวมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 7 7.36 10,989,000 36.53
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

4. ครุภัณฑ์กำรเกษตร
4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1 1.05 26,800 0.09 ส านักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 1.05 70,000 0.23 กองสวัสดิการสังคม

รวมครุภัณฑ์กำรเกษตร 2 2.1 96,800 0.32
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

ประเภทครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 2.11 63,000 0.21 ส านักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงาน การศึกษา 2 2.11 168,000 0.56 กองการศึกษา

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 4 4.22 231,000 0.77

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

6. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 1.05 500,000 1.66 ส านักปลัดเทศบาล

3 3.16 197,300 0.66 กองวิชาการและแผนงาน
6.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 1.05 15,000 0.05 กองสวัสดิการสังคม
6.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.05 27,200 0.09 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 6 6.31 739,500 2.46

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

7. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
7.1 แผนงาน สาธารณสุข 3 3.16 1,022,000 3.4 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 3 3.16 1,022,000 3.4

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

8. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
8.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 1.05 200,000 0.66 ส านักปลัดเทศบาล
8.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 1.05 15,000 0.05 กองสวัสดิการสังคม
8.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 2 2.11 80,000 0.27 ส านักการสาธารณสุขฯ

3 3.16 72,900 0.24 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 7 7.37 367,900 1.22

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

9. ครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง
9.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 3.16 9,980,000 33.18 ส านักปลัดเทศบาล
9.2 แผนงาน การศึกษา 1 1.05 18,000 0.06 กองการศึกษา

รวมครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง 4 4.21 9,998,000 33.24

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

10. ครุภัณฑ์ส ำรวจ
10.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 3 3.16 13,400 0.04 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์ส ำรวจ 3 3.16 13,400 0.04

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 1.05 44,000 0.15 ส านักปลัดเทศบาล

3 3.16 95,000 0.32 กองกจิการสภา
3 3.16 203,500 0.68 กองวิชาการและแผนงาน

11.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 2.11 81,000 0.27 ส านักปลัดเทศบาล
11.3 แผนงาน การศึกษา 2 2.11 87,600 0.29 กองการศึกษา
11.4 แผนงาน สาธารณสุข 4 4.21 136,500 0.45 ส านักการสาธารณสุขฯ
11.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 3 3.16 81,300 0.27 กองสวัสดิการสังคม
11.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.11 46,000 0.15 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20 21.07 774,900 2.58

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

12. ครุภัณฑ์อ่ืน
12.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 2.11 200,000 0.66 ส านักปลัดเทศบาล
12.2 แผนงาน การศึกษา 1 1.05 165,000 0.55 กองการศึกษา
12.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 1.05 200,000 0.66 ส านักการสาธารณสุข

2 2.11 4,500,000 14.96 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์อ่ืน 6 6.32 5,065,000 16.83
รวมทั้งสิ้น 95 100 30,076,300 100

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



(แบบ ผด. 02) 

 
 

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร 

ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปรับปรุงและพัฒนา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
สภาพแวดล้อมของ ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม (งบเทศบาล)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมในการจดั

กจิกรรม 5 ส. ในอาคารและสถานที่
สาธารณะ เชน่ ค่าใชจ้า่ยในพิธี
เปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ในการจดัการอบรม
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้

2 โครงการประเมินผลการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปฏบิัติงานเทศบาลเมือง ฝึกอบรมและสัมมนา เชน่ ค่าจดั (งบเทศบาล)
มหาสารคาม สถานที่อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าลงทะเบียน ค่าของรางวัล
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการประเมินผลการ จดัการอบรม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ปฏบิัติงานเทศบาลเมือง ที่จ าเป็น ส าหรับโครงการนี้
มหาสารคาม (ต่อ)

3 โครงการประเมินประสิทธิภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
การปฏบิัติงานของเทศบาล ฝึกอบรมและสัมมนา เชน่ ค่าจดั (งบเทศบาล)
เมืองมหาสารคาม สถานที่อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าลงทะเบียน ค่าของรางวัล
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ
จดัการอบรม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ที่จ าเป็น ส าหรับโครงการนี้

4 โครงการพัฒนาการให้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
บริการประชาชน ฝึกอบรมและสัมมนา เชน่ ค่าจดั (งบเทศบาล)

สถานที่อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด
ค่าตอบแทนวิทยากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาการให้ ค่าลงทะเบียน ค่าของรางวัล
บริการประชาชน (ต่อ) ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ
จดัการอบรม ค่าพาหนะ ค่าจา้งเหมา
ยานพาหนะในการศึกษาดูงาน
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้

5 โครงการจดัท าตัวชีว้ัดผลการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปฏบิัติราชการ (KPI) ฝึกอบรมและสัมมนา เชน่ ค่าจดั (งบเทศบาล)
Key Performance Indicator สถานที่อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าลงทะเบียน ค่าของรางวัล

 ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ
จดัการอบรม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็น ส าหรับโครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม 500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บ ารุงรักษาที่ดินและส่ิงกอ่สร้างให้ (งบเทศบาล)

สามารถใชง้านได้ตามปกติ
- เป็นไปตามการจ าแนกแบบแปลน
ราคากลาง (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม)

7 โครงการกอ่สร้างต่อเติม - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างต่อเติม 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ส่วนประกอบอาคาร ส่วนประกอบอาคารห้องประชมุ (งบเทศบาล)
ห้องประชมุอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ดังนี้

1. กอ่สร้างมุงหลังคาทางเดินเชือ่ม
ระหว่างอาคารห้องประชมุอเนก-
ประสงค์ระหว่าง ห้องน้ าชาย-หญงิ
2. กอ่สร้างห้องเกบ็พัสดุประกอบ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาล-
เมืองมหาสารคาม พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการกอ่สร้างร้ัวส านักงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างร้ัวส านักงาน 230,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รูปตัว L (งบเทศบาล)
(ชว่งอาคารอเนกประสงค์เดิม ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 41.50 เมตร
เป็นอาคารสนามกฬีา ด้านยาวไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร
เยาวชนเดิม) - เป็นไปตามการจ าแนกแบบแปลน

ราคากลาง (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม)

9 โครงการจดัการเลือกต้ัง - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 4,000,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน
โครงการจดัการเลือกต้ัง โดยมี (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ
ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าจา้งเหมา
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าวิทยากร
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าตอบแทน
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อปุกรณ์
การเลือกต้ัง ค่าใชจ้า่ยต่างๆ และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ย
ตามโครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

10 โครงการแกป้ัญหา - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน
ประชากรแฝงในเขตเทศบาล โครงการแกป้ัญหาประชากรแฝง (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ
เมืองมหาสารคาม ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าจา้งเหมา ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม

 ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก
ค่าวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตาม
โครงการนี้

11 โครงการส านักทะเบียนท้องถิน่ - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โครงการส านักทะเบียนท้องถิน่ (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ
สร้างรอยยิม้ให้กบัประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคามสร้าง
และสถาบันการศึกษา รอยยิม้ให้กบัประชาชนและสถาบัน

การศึกษา โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าจา้งเหมา ค่าอาหาร
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล
ของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าพิมพ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส านักทะเบียนท้องถิน่ เอกสาร ค่าใชจ้า่ยต่างๆ 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
สร้างรอยยิม้ให้กบัประชาชน รายจา่ยตามโครงการนี้
และสถาบันการศึกษา (ต่อ)

12 โครงการจดัท าบัตรประจ าตัว - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน
ประชาชนให้กบัผู้ป่วยติดเตียง โครงการจดัท าบัตรประจ าตัว (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ
และผู้พิการ ประชาชน ให้กบัผู้ป่วยติดเตียง

และผู้พิการที่ไม่สามารถเคล่ือนที่ได้
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าจา้งเหมา ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก
ค่าวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตาม
โครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

13 โครงการจดัอบรมและให้ - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน
ความรู้เกีย่วกบัระเบียบ โครงการจดัอบรมและให้ความรู้ (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ
กฎหมาย การทะเบียนราษฎร เกีย่วกบัระเบียบกฎหมาย 
บัตรประจ าตัวประชาชน การทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัว
และการเลือกต้ัง ประชาชนและการเลือกต้ัง โดยมี

ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าจา้งเหมา
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าวิทยากร
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใชจ้า่ยต่างๆ
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

14 ค่าบ ารุงรักษา - เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม 50,000 ภายใน กองทะเบียน
และปรับปรุงครุภณัฑ์ และบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

ให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ ราษฎรและบัตรฯ

15 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บ ารุงรักษาที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

ให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

16 โครงการเผยแพร่ความรู้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดั 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองกจิการสภา
กจิการสภาสู่ประชาชน สถานที่ประชมุ ค่าเชา่สถานที่ (งบเทศบาล)

ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การประชมุ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียน
ค่าจา้งเหมาท าอาหาร ค่าจา้งเหมา
ท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดัการประชมุ
ค่าจา้งท าเอกสาร และรายจา่ยอืน่
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

17 โครงการจดัท ารายงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัท า 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองกจิการสภา
แสดงผลการปฏบิัติงาน รายงานแสดงผลการปฏบิัติงาน (งบเทศบาล)
ตามนโยบายผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
กองกจิการสภา สภาเทศบาล ประจ าปี 2561 

ค่าจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ส าหรับการ
จดัท าเอกสาร รวบรวมเอกสาร
รวบรวมขอ้มูล และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

18 โครงการรับฟังความคิดเห็น - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดั 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองกจิการสภา
ของประชาชน สถานที่ประชมุ ค่าเชา่สถานที่ (งบเทศบาล)

ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด - ปิด การประชมุ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียน
ค่าจา้งเหมาท าอาหาร ค่าจา้งเหมา
ท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดัการประชมุ
ค่าจา้งท าเอกสาร และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

19 โครงการศึกษาและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองกจิการสภา
แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล)
กจิการสภา ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน 
และอปุกรณ์ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยใน
การติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการศึกษาและ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่
แลกเปล่ียนเรียนรู้งาน ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้เขา้รับการ
กจิการสภา (ต่อ) ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

ดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเชา่ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่า
ใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

20 ค่าบ ารุงรักษาและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม 10,000 ภายใน กองกจิการสภา
ปรับปรุงครุภณัฑ์ และบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ให้สามารถ (งบเทศบาล) กองกจิการสภา

ใชง้านได้ตามปกติ
- เป็นไปตามการจ าแนกรายการ
ราคากลาง

21 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุง 10,000 ภายใน กองกจิการสภา
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง รักษาที่ดินและส่ิงกอ่สร้างให้ (งบเทศบาล) กองกจิการสภา

สามารถใชง้านได้ตามปกติ
- เป็นไปตามการจ าแนกแบบแปลน
ราคากลาง (ตามแบบแปลนเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เมืองมหาสารคาม)
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (ต่อ)

22 โครงการจดัท าวารสารของ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ด าเนินโครงการจดัท าวารสารเทศบาล (งบเทศบาล) และแผนงาน

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าออกแบบและจดัพิมพ์วารสาร
เผยแพร่ขา่วสาร เทศบาลเมือง
มหาสารคาม และรายจา่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้

23 โครงการจดัท าปฏทิินผลงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 150,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ด าเนินโครงการจดัท าปฏทิินผลงาน (งบเทศบาล) และแผนงาน

เทศบาล โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าออกแบบและจดัพิมพ์ปฏทิิน
ผลงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
และรายจา่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

24 โครงการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 250,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ขา่วทางส่ือโทรทัศน์ ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ (งบเทศบาล) และแผนงาน
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่และ ขอ้มูลขา่วสารส่ือโทรทัศน์ 
สถานีวิทยกุระจายเสียง หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ และสถานีวิทยุ
(สถานีหลัก และสถานียอ่ย) กระจายเสียง (สถานีหลักและ

สถานียอ่ย) โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าจา้งส่ือโทรทัศน์  
เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ
กระจายเสียง ทั้งส่วนกลางและส่วน
ท้องถิน่และรายจา่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการ

25 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ ด าเนินโครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ (งบเทศบาล) และแผนงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริม
"ตักสิลามหาสงกรานต์ การท่องเที่ยวท้องถิน่ตักสิลามหา
พื้นที่เล่นน้ า ปลอดภยัไร้ สงกรานต์ พื้นที่เล่นน้ าปลอดภยั
แอลกอฮอล์ ไร้แอลกอฮอล์" โดยมีค่าใชจ้า่ย

ประกอบด้วย ค่าเชา่สถานที่และ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ อปุกรณ์ในการแถลงขา่วค่าวัสดุ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ เคร่ืองเขยีนและวัสดุอปุกรณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่ เคร่ืองเขยีน ค่าจดัท าเอกสาร
"ตักสิลามหาสงกรานต์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
พื้นที่เล่นน้ า ปลอดภยัไร้ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ (ต่อ) และรายจา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับ

โครงการ

26 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 40,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ ด าเนิน "โครงการสัมมนาเชงิ (งบเทศบาล) และแผนงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่ ปฏบิัติการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
"มหกรรมอาหารท้องถิน่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่
ปลอดเหล้า ปลอดภยั มหกรรมอาหารท้องถิน่ ปลอดเหล้า
และงานคืนสิบสองเพ็ญ ปลอดภยั และงานคืนสิบสองเพ็ญ
เล่นโคมไฟไต้ประทีป" เล่นโคมไฟไต้ประทีป" โดยมีค่าใชจ้า่ย

เชน่ ค่าเชา่สถานที่ ค่าวัสดุอปุกรณ์
เคร่ืองเขยีน ค่าจดัท าเอกสาร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม และรายจา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ โครงการ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่
"มหกรรมอาหารท้องถิน่
ปลอดเหล้า ปลอดภยั
และงานคืนสิบสองเพ็ญ
เล่นโคมไฟไต้ประทีป" (ต่อ)

27 โครงการสัมมนาวิชาการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เพื่อแถลงผลการด าเนินงาน ด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการ (งบเทศบาล) และแผนงาน
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อแถลงผลการด าเนินงาน และ
เพื่อพัฒนาท้องถิน่ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

ท้องถิน่ โดยจดัประชมุคณะผู้บริหาร
สมาชกิสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการ
บริหารฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ร่วมกบัหน่วยงานราชการ รวมถงึ
ภาคเอกชน ส่ือมวลชนทุกแขนง
โดยมีค่าใชจ้า่ย เชน่ ค่าวัสดุและ
อปุกรณ์ ค่าจดัท าเอกสาร ค่าอาหาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาวิชาการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
เพื่อแถลงผลการด าเนินงาน และรายจา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น โครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิน่ (ต่อ)

28 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัอบรมให้ความรู้ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
พื้นฐานและการใชง้าน การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานและฝึก (งบเทศบาล) และแผนงาน
อนิเทอร์เน็ตเบื้องต้น ปฏบิัติการใชค้อมพิวเตอร์ ให้แก่

สมาชกิสภาเทศบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน กรรมการชมุชน
สมาชกิชมรม กลุ่มอาชพี ผู้สูงอายุ
และประชาชน เทศบาลเมืองมหา
สารคาม เชน่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัสดุ
อปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่  
ค่ายานพาหนะส าหรับผู้เขา้ร่วม
อบรม และรายจา่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

29 โครงการจดัท าเทศบัญญติั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
งบประมาณรายจา่ย โครงการจดัท าเทศบัญญติังบประมาณ (งบเทศบาล) และแผนงาน
ประจ าปีและเทศบัญญติังบ รายจา่ยประจ าปีและเทศบัญญติั
ประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี
ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าจดัหาวัสดุ/
อปุกรณส าหรับใชใ้นโครงการ
จดัท าเอกสาร รวบรวมเอกสาร 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจดัเป็นรูปเล่ม
และรายจา่ยอืน่ๆที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

30 โครงการวิจยัประเมินผล - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 40,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
การบริหารงานของ โครงการวิจยัประเมินผลการ (งบเทศบาล) และแผนงาน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม บริหารงานของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม เชน่ จดัหาอปุกรณ์
ส าหรับท าเอกสาร รวบรวมขอ้มูล
ประมวลผล ประเมินผลการบริหาร
งานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการวิจยัประเมินผล และรายจา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับ
การบริหารงานของ โครงการ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
(ต่อ)

31 โครงการจดัท าแผนการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัท า 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ด าเนินงานเทศบาลเมือง แผนการด าเนินงานของเทศบาลเมือง (งบเทศบาล) และแผนงาน
มหาสารคาม มหาสารคาม เชน่ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัหาวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าจดัท าเอกสาร รวบรวม
เอกสาร รวบรวมขอ้มูลจดัเป็นรูปเล่ม
และรายจา่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

32 โครงการติดตามและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ประเมินผลแผนพัฒนา โครงการติดตามและประเมินผล (งบเทศบาล) และแผนงาน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการติดตามและ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ซ่ึงมี
ประเมินผลแผนพัฒนา ค่าใชจ้า่ย เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัหาวัสดุ
(ต่อ) อปุกรณ์ส าหรับจดัท าเอกสาร

รวบรวมขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 
และรายจา่ยอืน่ๆที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

33 โครงการเมืองคาร์บอนต่ า - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
โครงการเมืองคาร์บอนต่ า การจดั (งบเทศบาล) และแผนงาน
อบรม/ประชมุ ให้ความรู้เกีย่วกบั
การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม
การจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ในการ
เผยแพร่การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม
สู่เมืองคาร์บอนต่ า โดยมีค่าใชจ้า่ย
เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์
ค่าจดัท าเอกสาร รวบรวมขอ้มูลและ
รายจา่ยอืน่ๆที่จ าเป็น ส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

34 โครงการจดัท าแผนพัฒนา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัท า 60,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เทศบาลส่ีปี (2561-2564) โครงการ เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร (งบเทศบาล) และแผนงาน
และเพิ่มเติมประจ าปี ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัซ้ือวัสดุ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อปุกรณ์ ค่าจดัท าเอกสาร รวบรวม

ขอ้มูล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใชจ้า่ยใน
การเปิด-ปิดโครงการ ค่ายานพาหนะ
และรายจา่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

35 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดั 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ประชาคมเพื่อจดัท าแผนพัฒนา ประชมุเชงิปฏบิัติการประชาคม (งบเทศบาล) และแผนงาน
ท้องถิน่แบบมีส่วนร่วม ระดับชมุชน และระดับเมือง เชน่
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเชา่สถานที่ 
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับของผู้เขา้
รับการประชมุและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่เกีย่วขอ้งในการด าเนินการและ
รายจา่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

36 โครงการอบรมให้ความรู้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
กฎหมายแกป่ระชาชนและ โครงการอบรมให้ความรู้ในด้าน (งบเทศบาล) และแผนงาน
พนักงานเทศบาล กฎหมายแกป่ระชาชนและพนักงาน

เทศบาล หน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง
โดยมีค่าใชจ้า่ย เชน่ ค่าจดัเตรียม
สถานที่ ค่าเชา่สถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับของ
ผู้เขา้รับการอบรม และรายจา่ยอืน่
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

37 ค่าบ ารุงรักษาและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 35,000 ภายใน กองวิชาการ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ ปรับปรุงครุภณัฑ์ ให้สามารถใชง้าน (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

ได้ตามปกติของกองวิชาการ และแผนงาน
และแผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

38 โครงการอบรมให้ความรู้ - เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรอง เชน่ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ (งบเทศบาล)

ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นต้อง
จา่ยเกีย่วกบัการรับรองการประชมุ
คณะกรรมการหรือบุคคลที่เกีย่วขอ้ง
ผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง
สถานีขนส่ง หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้ง
- เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรอง เชน่
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นต้อง
จา่ยเกีย่วกบัการรับรองการอบรม
ให้ความรู้ กฎหมายเกีย่วกบัการจดั
ซ้ือจดัจา้งแกตั่วแทนชมุชนหรือบุคคล
อืน่ที่เกีย่วขอ้ง ทั้งนี้ให้รวมถงึผู้เขา้ร่วม
ประชมุอืน่ๆ และเจา้หน้าที่เกีย่วขอ้ง
ที่เขา้ร่วมประชมุ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

39 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 100,000 ภายในกองคลัง กองคลัง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (งบเทศบาล)

(รายจา่ยเพื่อการปรับปรุง ส่ิงกอ่สร้าง
ซ่ึงมิใชเ่ป็นการซ่อมแซมตามปกติ)

รวม 39 โครงการ 7,935,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 ค่าบ ารุงรักษาและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปรับปรุงครุภณัฑ์ บ ารุงรักษาครุภณัฑ์ ให้สามารถ (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

ใชง้านได้ตามปกติ เรียบร้อย)

2 โครงการบ ารุงรักษาและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บ ารุงรักษาที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

ให้สามารถใชง้านตามปกติ เรียบร้อย)
ของส านักปลัดเทศบาล

3 ค่าบ ารุงรักษาและ - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปรับปรุงครุภณัฑ์ ปรับปรุงครุภณัฑ์ให้สามารถใชง้าน (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ

ได้ตามปกติ ของฝ่ายป้องกนัฯ บรรเทาสาธาณภยั)

รวม 3 โครงการ 440,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม 50,000 ภายใน กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (งบเทศบาล) กองการศึกษา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏบิัติ
ราชการของกองการศึกษาที่ช ารุด
ให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ

2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม 50,000 ภายใน กองการศึกษา
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ (งบเทศบาล) กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง ที่ใชใ้นการปฏบิัติราชการ
ของกองการศึกษาที่ช ารุดให้สามารถ
ใชง้านได้ตามปกติ

รวม 2 โครงการ 100,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการพัฒนาระบบบริการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
หน่วยบริการปฐมภมูิสังกดั และเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เขา้รับ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
เทศบาลเมืองมหาสารคาม การอบรม และเจา้หน้าที่ ค่าของขวัญ และส่ิงแวดล้อม

ของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าของขวัญ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม และเพื่อสรรหา/จดัจา้ง
บุคลากรตามโครงสร้างที่ปรับปรุง
อตัราก าลังด้วยวิธีต่างๆ เชน่ จา้งเหมา
รายคาบหรือรายเดือน วิชาชพีเฉพาะ
ในกรณีที่อยูร่ะหว่างรอการสรรหา
การโอนยา้ยหรือการสอบบรรจุ
แต่งต้ัง สรรหา/จดัจา้งผู้ชว่ยแพทย์
แผนไทยเพื่อให้บริการนวด/ประคบ
สมุนไพรให้แกป่ระชาชนในพื้นที่
บริการ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นใน
โครงการนี้

รวม 1 โครงการ 200,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 10,000 ภายใน กองสวัสดิการสังคม
ครุภณัฑ์ ปรับปรุงครุภณัฑ์กองสวัสดิการสังคม (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

ที่มีรายการจา่ยวงเงินคร้ังละเกนิกว่า
5,000 บาท ขึน้ไปให้สามารถใชง้าน
ได้ตามปกติ

รวม 1 โครงการ 10,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.6 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ครุภณัฑ์ ปรับปรุงครุภณัฑ์ต่างๆ ที่ช ารุดและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ที่ได้รับความเสียหายจากการ และส่ิงแวดล้อม
ปฏบิัติงานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ให้สามารถใชง้านได้
ตามปกติ ดังรายละเอยีดครุภณัฑ์
ดังนี้
1. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 82-0984
2. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-3400
3. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 80-9466
4. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 82-0961
5. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-2188
6. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-4553

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.6 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 7. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
ครุภณัฑ์ (ต่อ) หมายเลขทะเบียน 82-1245

8. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-0162
9. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-3065
10. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 82-1244
11. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-9620
12. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 82-2060
13. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 82-2061
14. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-4552
15. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 81-0971
16. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.6 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง หมายเลขทะเบียน 81-0970
ครุภณัฑ์ (ต่อ) 17. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์

หมายเลขทะเบียน 80-9465
18. รถสุขาเคล่ือนที่
หมายเลขทะเบียน บฉ 7417
19. รถจกัรยานยนต์อเนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน 1 กด 2446
20. รถจกัรยานยนต์อเนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน 1 กด 2449
21. รถกระบะส านักงาน 
หมายเลขทะเบียน กข 8041
22. รถจกัรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน ช 2580
และครุภณัฑ์อืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งที่ใช้
ในราชการส านักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ 500,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการรณรงค์พัฒนา - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ท าความสะอาด/การจดัการ ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ขยะและส่ิงแวดล้อม ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุ และส่ิงแวดล้อม

ส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมา
ท าเอกสาร ค่าเขยีนป้ายรณรงค์
ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ค่าพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าจา้งท า
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใชจ้า่ย
อืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

รวม 1 โครงการ 50,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง   - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือ 50,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ครุภณัฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์ (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง

ของส านักการชา่ง เพื่อให้สามารถ  
ใชง้านได้ตามปกติ

2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง   - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือ 500,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง

ของส านักการชา่ง เพื่อให้สามารถ  
ใชง้านได้ตามปกติ

รวม 2 โครงการ 550,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.9 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ร้ัวโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง ร้ัวโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมหา- (งบเทศบาล) สาธารณสุข
มหาสารคาม สารคาม (ตามแบบแปลนของ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม)
ค่าวัสดุต่างๆ และวัสดุอืน่ๆ ที่จดัอยู่
ในประเภทนี้

2 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งปรับปรุงอาคาร 2,000,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
โรงฆ่าสัตว์ (เดิม) โรงฆ่าสัตว์ (เดิม) โดยมีรายละเอยีด (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ดังนี้ และส่ิงแวดล้อม
1. อาคารช าแหละ โค-กระบือ
ค.ส.ล. ชัน้เดียว พร้อมห้องอาบน้ า
สุขา และงานระบบที่เกีย่วขอ้ง
ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 
200 ตารางเมตร
2. อาคารคอกพักสัตว์ ค.ส.ล.
ชัน้เดียว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
70 ตารางเมตร
3. งานซ่อมแซมร้ัว และติดต้ังประตู

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล
1.9 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงอาคาร บานเล่ือน จ านวน 1 ชดุ
โรงฆ่าสัตว์ (เดิม) 4. งานเทพื้นถนนและลานจอดรถ
(ต่อ) ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
5. งานติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
6. งานปรับปรุงภมูิทัศน์
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม)

รวม 2 โครงการ 2,100,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการคัดเลือกครูดีเด่น - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เพชรประทีป โครงการคัดเลือกครูดีเด่นเพชร (งบเทศบาล)

ประทีป โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่ได้รับ
เชญิมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กจิกรรมตามวัตถปุระสงค์ ค่าใชจ้า่ย
เกีย่วกบัสถานที่และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการประกวด
หรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง 
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-
สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีนประกาศ-
นียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ และค่าใชจ้า่ย
อืน่ๆจ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการ
จดังาน

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการประกวดองค์กร - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิน่และ โครงการประกวดองค์กรปกครอง (งบเทศบาล)
สถานศึกษาที่จดัท าแผนพัฒนา ส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาที่จดั
การศึกษาดีเด่น ท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ย
ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์
และเขยีนประกาศนียบัตร ค่าถา่ย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิง
ตีพิมพ์ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร
ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการจดัฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการประกวดองค์กร พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ปกครองส่วนท้องถิน่และ ส าหรับงานนี้
สถานศึกษาที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น (ต่อ)

3 โครงการจดังานวันครู - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
โครงการจดังานวันครู โดยมีค่าใชจ้า่ย (งบเทศบาล)
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้
จา่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ค่าพิมพ์และเขยีนประกาศนียบัตร
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงตีพิมพ์ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อ
ส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดังานวันครู เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(ต่อ) ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน

พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้

4 โครงการอบรมและการดูงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 300,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลและ โครงการอบรมและการดูงาน (งบเทศบาล)
ผู้เกีย่วขอ้ง พนักงานครูเทศบาลและผู้เกีย่วขอ้ง

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ย
ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ค่าพิมพ์และเขยีนประกาศนียบัตร
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงตีพิมพ์ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อ
ส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการอบรมและการดูงาน ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
พนักงานครูเทศบาลและ รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
ผู้เกีย่วขอ้ง เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(ต่อ) ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน

พาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้

5 โครงการอบรมเจา้หน้าที่ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ผู้ปฏบิัติหน้าที่เงินรายได้ โครงการอบรมเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติ (งบเทศบาล)
สถานศึกษาและผู้เกีย่วขอ้ง หน้าที่เงินรายได้สถานศึกษาและ

ผู้เกีย่วขอ้ง โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน 
และอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการอบรมเจา้หน้าที่ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ผู้ปฏบิัติหน้าที่เงินรายได้ ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
สถานศึกษาและผู้เกีย่วขอ้ง จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
(ต่อ) ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้

รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน
พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้

6 โครงการประกนัคุณภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 40,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การศึกษาภายในสถานศึกษา โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา (งบเทศบาล)

ภายในสถานศึกษา โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน 
และอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการประกนัคุณภาพ ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
การศึกษาภายในสถานศึกษา ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 
(ต่อ) ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 

ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน
พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้

7 โครงการจดันิทรรศการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
แสดงผลงานทางการศึกษา โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงาน (งบเทศบาล)
และเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะ ทางการศึกษาและเขา้ร่วมแขง่ขนั
วิชาการศิลปหัตถกรรม ทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียนของกระทรวง นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย 

ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดันิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
แสดงผลงานทางการศึกษา ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด
และเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะ การฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน 
วิชาการศิลปหัตถกรรม และอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
นักเรียนของกระทรวง ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร 
ศึกษาธิการ ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
(ต่อ) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน
พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการจดันิทรรศการแสดง - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 300,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ผลงานทางการศึกษาของ โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงาน (งบเทศบาล)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทางการศึกษา ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน 
และอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดันิทรรศการแสดง พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ผลงานทางการศึกษาของ ส าหรับงานนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ต่อ)

9 โครงการจา้งครูผู้สอนเฉพาะ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 451,500 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
รายวิชาที่ขาดแคลน โครงการจา้งครูผู้สอนเฉพาะรายวิชา (งบเทศบาล)
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง ที่ขาดแคลน โดยมีค่าใชจ้า่ย
มหาสารคาม ประกอบด้วย ค่าจา้งเหมาบริการ
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย บุคคลภายนอกเพื่อเป็นครูผู้สอน
ในการบริหารสถานศึกษา) เฉพาะรายวิชาที่ขาดแคลน โรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

10 โครงการพัฒนาค่ายทักษะ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ความสามารถทางวิชาการ โครงการพัฒนาค่ายทักษะความ (งบเทศบาล)

สามารถทางวิชาการ โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาค่ายทักษะ การใชแ้ละการตกแต่งสถานที่
ความสามารถทางวิชาการ ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด
(ต่อ) การฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน 

และอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน
พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ (งบเทศบาล)
ในการจดัการศึกษาตลอดชวีิต นักเรียนเป็นฐานในการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล ตลอดชวีิต ในสถานศึกษาสังกดั
เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ย
ในการบริหารสถานศึกษา) ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม โรงเรียน ค่าส่ือและอปุกรณ์การเรียน
ศักยภาพการจดัการศึกษา การสอนของสถานศึกษา และรายจา่ย
ของท้องถิน่ อืน่ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ให้แก่

โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 50,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 50,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 50,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นเงิน 50,000 บาท
ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐาน 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ในการจดัการศึกษาตลอดชวีิต เป็นเงิน 50,000 บาท
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เมืองมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 50,000 บาท
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ของท้องถิน่ (ต่อ)

12 โครงการส่งเสริมกจิกรรม - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
รักการอา่นในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่น (งบเทศบาล)
สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย มหาสารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ย
ในการบริหารสถานศึกษา) ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยในการจดั
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่น
ศักยภาพการจดัการศึกษา ในสถานศึกษา ให้แกโ่รงเรียนสังกดั
ของท้องถิน่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมกจิกรรม 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
รักการอา่นในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 50,000 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา) 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 50,000 บาท
ศักยภาพการจดัการศึกษา 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
ของท้องถิน่ (ต่อ) เป็นเงิน 50,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 50,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 50,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

13 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 117,600 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต โครงการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต (งบเทศบาล)
ความเร็วสูง ในสถานศึกษา ความเร็วสูง ในสถานศึกษาสังกดั
สังกดัเทศบาลเมืองมหา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
สารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
ในการบริหารสถานศึกษา) อนิเทอร์เน็ต (INTERNET) ระบบ
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม Asymmetric Digital Subscriber
ศักยภาพการจดัการศึกษา Line (ADSL) และระบบ Wireless
ของท้องถิน่ Fidelity (WiFi) และค่าส่ือสารอืน่ๆ

และให้หมายความรวมถงึค่าใชจ้า่ย
เพื่อให้ได้ใชบ้ริการดังกล่าว และค่า
ใชจ้า่ยที่เกดิขึน้เกีย่วกบัการใช้
บริการและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจา่ยตามโครงการนี้ ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 16,800 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 16,800 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
ในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต เป็นเงิน 16,800 บาท
ความเร็วสูง ในสถานศึกษา 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
สังกดัเทศบาลเมืองมหา เป็นเงิน 16,800 บาท
สารคาม 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 16,800 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 16,800 บาท
ศักยภาพการจดัการศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
ของท้องถิน่ (ต่อ) เป็นเงิน 16,800 บาท

14 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 140,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ในการปรับปรุงหลักสูตร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน (งบเทศบาล)
สถานศึกษา ศึกษา โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
ในการบริหารสถานศึกษา) สถานศึกษาโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม เมืองมหาสารคาม ดังนี้
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ท้องถิน่ เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
ในการปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 20,000  บาท
สถานศึกษา 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 20,000 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา) 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 20,000 บาท
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ท้องถิน่ (ต่อ) เป็นเงิน 20,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 20,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 1,116,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ในการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ (งบเทศบาล)
ทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใช้
ในการบริหารสถานศึกษา) จา่ยในการเดินทางไปราชการของ
เงินส าหรับส่งเสริมศักยภาพ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
การจดัการศึกษาของท้องถิน่) ทางการศึกษา เชน่ ค่าเชา่ที่พัก

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าขนยา้ย
ส่ิงของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลง
ทะเบียนที่เกีย่วกบัการไปราชการ
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้ ส าหรับ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 324,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 150,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 252,000 บาท
ในการพัฒนาครูและบุคลากร 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
ทางการศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 72,000 บาท
เงินส าหรับส่งเสริมศักยภาพ 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
การจดัการศึกษาของท้องถิน่) เป็นเงิน 114,000 บาท
(ต่อ) 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 54,000 บาท

16 โครงการพัฒนาห้องสมุด - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 700,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน (งบเทศบาล)
มหาสารคาม สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม ห้องสมุด ค่าส่ือและอปุกรณ์การเรียน
ศักยภาพการจดัการศึกษา การสอนของสถานศึกษา ส าหรับ
ของท้องถิน่ จา่ยให้โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง

มหาสารคาม ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาห้องสมุด 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง เป็นเงิน 100,000 บาท
มหาสารคาม 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 100,000 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา) 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 100,000 บาท
ศักยภาพการจดัการศึกษา 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
ของท้องถิน่ (ต่อ) เป็นเงิน 100,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 100,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 100,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

17 โครงการพัฒนาการจดัการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 5,250,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา (งบเทศบาล)
ในการพัฒนาท้องถิน่ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ท้องถิน่ โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการจดัการ
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม ศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ พัฒนาท้องถิน่ (SBMLD) ส าหรับ
ท้องถิน่ โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองมหา

สารคาม จ านวน 7 โรงเรียนๆ ละ
500,000 บาท และส าหรับโรงเรียน
สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
SBMLD ดีเด่น จ านวน 7 โรงเรียนๆ
ละ 250,000 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 750,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 750,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาการจดัการ เป็นเงิน 750,000 บาท
ศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
ในการพัฒนาท้องถิน่ เป็นเงิน 750,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 750,000 บาท
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ เป็นเงิน 750,000 บาท
ท้องถิน่ (ต่อ) 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 750,000 บาท

18 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 2,190,200 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ให้แกโ่รงเรียนสังกดัเทศบาล โครงการสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ (งบเทศบาล)
เมืองมหาสารคาม โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองมหา
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย สารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพยสิ์น ค่าวัสดุอปุกรณ์
และเคร่ืองเขยีน ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ
อนิเตอร์เน็ต ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนงบประมาณ ไปราชการ ค่าจา้งเหมาบริการรักษา
ให้แกโ่รงเรียนสังกดัเทศบาล ความปลอดภยั และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
เมืองมหาสารคาม ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตามโครงการนี้
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน ดังนี้
ในการบริหารสถานศึกษา) 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
(ต่อ) เป็นเงิน 300,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 280,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 300,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เป็นเงิน 252,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 404,100 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 250,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 404,100 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

19 โครงการสนับสนุนอาหาร - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 8,512,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (งบเทศบาล)
ระดับกอ่นประถมศึกษา ส าหรับเด็กนักเรียนระดับกอ่นประถม
และระดับประถมศึกษา ศึกษา และระดับประถมศึกษา ปีที่
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง 1-6 โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง
มหาสารคาม มหาสารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ด้วย ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ในการบริหารสถานศึกษา) ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2561 และ

ภาคเรียนที่ 1/2562 ตามอตัราและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน
ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 2,208,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 1,684,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 2,096,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนอาหาร เป็นเงิน 1,112,000 บาท
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ระดับกอ่นประถมศึกษา เป็นเงิน 540,000 บาท
และระดับประถมศึกษา 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง เป็นเงิน 752,000 บาท
มหาสารคาม 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 120,000 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา)
(ต่อ)

20 โครงการสนับสนุนค่าปัจจยั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 739,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
พื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน โครงการสนับสนุนค่าปัจจยัพื้นฐาน (งบเทศบาล)
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ส าหรับนักเรียนยากจน ส าหรับเด็ก
ในการบริหารสถานศึกษา) นักเรียนระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี
ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าปัจจยั
พื้นฐานนักเรียนยากจน ส าหรับภาค
เรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่
1/2562 ตามอตัราและหลักเกณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าปัจจยั ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
พื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน ดังนี้
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 384,000 บาท
(ต่อ) 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 46,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 210,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เป็นเงิน 25,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 25,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 39,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

21 โครงการสนับสนุนค่าจดั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 6,999,100 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การเรียนการสอน (รายหัว) โครงการสนับสนุนค่าจดัการเรียน (งบเทศบาล)
เด็กอนุบาลจนจบการศึกษา การสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กอนุบาล
ขัน้พื้นฐาน จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยมี
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยใน
ในการบริหารสถานศึกษา) การจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
เงินอดุหนุนส าหรับการ เด็กนักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษา
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
การศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2561 และภาค

เรียนที่ 1/2562 ตามอตัราและหลัก-
เกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 2,625,900 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 953,600 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 1,846,800 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าจดั 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
การเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 725,700 บาท
เด็กอนุบาลจนจบการศึกษา 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ขัน้พื้นฐาน เป็นเงิน 290,400 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 493,100 บาท
เงินอดุหนุนส าหรับการ 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั เป็นเงิน 63,600 บาท
การศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
(ต่อ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

22 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 1,786,500 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เรียนส าหรับนักเรียนระดับ โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (งบเทศบาล)
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบ
พื้นฐาน การศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยมีค่าใชจ้า่ย
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียนส าหรับ
ในการบริหารสถานศึกษา) นักเรียนส าหรับเด็กนักเรียนระดับ
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน กอ่นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา ปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาค
ศึกษาขัน้พื้นฐาน เรียนที่ 1/2562 ตามอตัราและ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน
ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 714,800 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 248,400 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 452,900 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เรียนส าหรับนักเรียนระดับ เป็นเงิน 177,900 บาท
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
พื้นฐาน เป็นเงิน 71,400 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 106,100 บาท
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

23 โครงการสนับสนุนค่าอปุกรณ์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 899,400 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การเรียนการสอนส าหรับ โครงการสนับสนุนค่าอปุกรณ์ (งบเทศบาล)
นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ การเรียนการสอนส าหรับนักเรียน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย พื้นฐาน โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าอปุกรณ์การเรียนการสอนส าหรับ
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน เด็กเรียนระดับกอ่นประถมศึกษา
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับ
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562

ตามอตัราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
มหาดไทยก าหนด ส าหรับจา่ยให้แก่
โรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 375,800 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 152,200 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 144,800 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าอปุกรณ์ 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
การเรียนการสอนส าหรับ เป็นเงิน 107,200 บาท
นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
การศึกษาขัน้พื้นฐาน เป็นเงิน 43,600 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 66,300 บาท
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา เป็นเงิน 9,500 บาท
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน (ต่อ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

24 โครงการสนับสนุนค่า - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 965,100 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เคร่ืองแบบนักเรียนระดับ โครงการสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ (งบเทศบาล)
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ นักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
พื้นฐาน ขัน้พื้นฐาน โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ด้วย ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ
ในการบริหารสถานศึกษา) กอ่นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน ปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาค
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ เรียนที่ 1/2562 ตามอตัราและ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน
ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 396,700 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 160,800 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 163,600 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่า เป็นเงิน 115,300 บาท
เคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ เป็นเงิน 45,800 บาท
พื้นฐาน 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 72,800 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา) 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน เป็นเงิน 10,100 บาท
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน (ต่อ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

25 โครงการสนับสนุนค่ากจิกรรม - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 1,522,300 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ โครงการสนับสนุนค่ากจิกรรมพัฒนา (งบเทศบาล)
ชัน้อนุบาลจนจบการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ส าหรับนักเรียนระดับ
ขัน้พื้นฐาน ชัน้อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน ส าหรับนักเรียนระดับกอ่นประถม
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา ศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ศึกษาขัน้พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่

1/2562 ตามอตัราและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
ส าหรับจา่ยให้แกโ่รงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 661,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 230,500 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 277,600 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่ากจิกรรม 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ เป็นเงิน 170,900 บาท
ชัน้อนุบาลจนจบการศึกษา 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ขัน้พื้นฐาน เป็นเงิน 62,400 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 106,100 บาท
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา เป็นเงิน 13,800 บาท
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน (ต่อ)

26 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 1,750,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เฉลิมพระเกยีรติสถานศึกษา โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม- (งบเทศบาล)
ในสังกดัเทศบาลเมือง พระเกยีรติสถานศึกษาในสังกดั
มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าจดัท าศูนย์
ในการบริหารสถานศึกษา) การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติสถาน

ศึกษา ส าหรับจา่ยให้โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เฉลิมพระเกยีรติสถานศึกษา เป็นเงิน 250,000 บาท
ในสังกดัเทศบาลเมือง 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
มหาสารคาม เป็นเงิน 250,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 250,000 บาท
(ต่อ) 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 250,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 250,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 250,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 250,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

27 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้าน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การท่องเที่ยว ในสถานศึกษา โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ (งบเทศบาล)
สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่องเที่ยว ในสถานศึกษาสังกดั
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าจดัท าศูนย์

การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถาน
ศึกษา ส าหรับจา่ยให้โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 50,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
เป็นเงิน 50,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 50,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เป็นเงิน 50,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 50,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้าน เป็นเงิน 50,000 บาท
การท่องเที่ยว ในสถานศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย
ในการบริหารสถานศึกษา) (ต่อ)

28 โครงการประกวดองค์กร - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาน โครงการประกวดองค์กรปกครอง (งบเทศบาล)
ศึกษาที่จดัท าแผนพัฒนา ส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษาที่จดั
การศึกษาดีเด่น (โครงการ ท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดย
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหารมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ย
สถานศึกษา) เงินอดุหนุน ในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ ค่าใชจ้า่ยตามกจิการของสถานศึกษา
การจดัการศึกษาของท้องถิน่ ส าหรับสถานศึกษาที่ได้รับการคัด

เลือกในการจดัท าแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น ส าหรับจา่ยให้โรงเรียน
สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการประกวดองค์กร 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาน เป็นเงิน 50,000 บาท
ศึกษาที่จดัท าแผนพัฒนา 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
การศึกษาดีเด่น (โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหาร4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
สถานศึกษา) เงินอดุหนุน เป็นเงิน 50,000 บาท
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
การจดัการศึกษาของท้องถิน่ เป็นเงิน 50,000 บาท
(ต่อ) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นเงิน 50,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

29 โครงการส่งเสริมการจดัระบบ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 700,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การเรียนการสอนการบริหาร โครงการส่งเสริมการจดัระบบ (งบเทศบาล)
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนยก์าร
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง" เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง พอเพียง" สถานศึกษาสังกดัเทศบาล
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ย
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ประกอบด้วย ค่าจดัท าโครงการ
ในการบริหารสถานศึกษา) ส่งเสริมการจดัระบบกระบวนการเรียน

การสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่  "ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
ส าหรับจา่ยให้โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เป็นเงิน 100,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมการจดัระบบ เป็นเงิน 100,000 บาท
การเรียนการสอนการบริหาร 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เป็นเงิน 100,000 บาท
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก เป็นเงิน 100,000 บาท
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง" 5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง เป็นเงิน 100,000 บาท
มหาสารคาม 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย เป็นเงิน 100,000 บาท
ในการบริหารสถานศึกษา) 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
(ต่อ) เป็นเงิน 100,000 บาท

30 โครงการจา้งครูชาวต่างชาติ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 1,922,800 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สอนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล โครงการจา้งครูชาวต่างชาติสอนใน (งบเทศบาล)
เมืองมหาสารคาม โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองมหา-
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย สารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าจา้งครูชาวต่างชาติสอนในโรงเรียน

สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจา้งครูชาวต่างชาติ ตามโครงการนี้ ส าหรับจา่ยให้
สอนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองมหา-
เมืองมหาสารคาม สารคาม ดังนี้
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 500,000 บาท
(ต่อ) 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 235,900 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เป็นเงิน 500,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เป็นเงิน 440,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 246,900 บาท

31 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 384,000 ภายใน กองการศึกษา
ด้านหลังเสาธงโรงเรียน ด้านหลังเสาธง ส าหรับโรงเรียน (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลบูรพาพิทยาคาร บูรพาพิทยาคาร

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบ
ด้านหลังเสาธงโรงเรียน แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร (ต่อ)

32 โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติ - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างเสาธงชาติ 213,000 ภายใน กองการศึกษา
พร้อมฐานโรงเรียนเทศบาล พร้อมฐาน ส าหรับโรงเรียนเทศบาล (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
สามัคคีวิทยา สามัคคีวิทยา เสาธงพร้อมฐาน ค.ส.ล. สามัคคีวิทยา

และอปุกรณ์ครบชดุพร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม)

33 โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีต - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างร้ัวคอนกรีต 294,000 ภายในโรงเรียน กองการศึกษา
บล็อกโรงเรียนเทศบาล บล็อกโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด (งบเทศบาล) เทศบาลบ้านแมด
บ้านแมด ยาว 145 เมตร สูง 2.10 เมตร

จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

34 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 1,050,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
และอาคารประกอบโรงเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนสังกดั (งบเทศบาล)
สังกดั เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม

35 โครงการกอ่สร้างต่อเติมใต้ถนุ - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างต่อเติม 500,000 ภายใน กองการศึกษา
เป็นห้องสมุดอาคารเรียน ใต้ถนุเป็นห้องสมุด ส าหรับโรงเรียน (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลสามัคคีวิทยา กอ่สร้างและ สามัคคีวิทยา

ต่อเติมใต้ถนุอาคารเรียน เป็นห้อง
สมุด พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
30,000 BTU จ านวน 3 เคร่ือง
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
มหาสารคาม)

36 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชวีิต - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เด็กเยาวชนและผู้เกีย่วขอ้ง ใน โครงการอบรมพัฒนาทักษะชวีิตเด็ก (งบเทศบาล)
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชวีิต มหาสารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ
เด็กเยาวชนและผู้เกีย่วขอ้ง ใน ด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการ
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยใน
(ต่อ) พิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ

เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์
และเขยีนประกาศนียบัตร ค่าถา่ย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตี
พิมพ์ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร
ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการจดัฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่ายาน
พาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้ ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
- เพื่อจา่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่ได้
รับเชญิมาร่วมงานและผู้มาร่วม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชวีิต ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
เด็กเยาวชนและผู้เกีย่วขอ้ง ใน ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่า
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใชจ้า่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยใน
(ต่อ) การประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมา

จดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์
และเขยีนประกาศนียบัตร ค่าถา่ย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิง
ตีพิมพ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งในการจดังาน

37 โครงการจดังานชมุนุมลูกเสือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ท้องถิน่ไทยเทิดไท้องค์ราชนั โครงการจดังานชมุนุมลูกเสือท้องถิน่ (งบเทศบาล)

ไทยเทิดไท้องค์ราชนั โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัชมุนุมลูกเสือ ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
ท้องถิน่ไทยเทิดไท้องค์ราชนั ค่าพิมพ์และเขยีนประกาศนียบัตร
(ต่อ) ค่าถา่ยเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงตีพิมพ์ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อ
ส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่
จ าเป็นส าหรับงานนี้

38 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ทางวิชาการ โครงการจดังานวันคล้ายวันสถาปนา (งบเทศบาล)

วันยวุกาชาด โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ
ด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงานและผู้มาร่วม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ทางวิชาการ (ต่อ) ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และ

ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ย
ในการประกวดหรือแขง่ขนั 
ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และ
เขยีนประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
ในการจดังาน

39 โครงการจดังานวันคล้าย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
วันสถาปนาวันยวุกาชาด โครงการจดังานวันคล้ายวันสถาปนา (งบเทศบาล)

วันยวุกาชาด โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ
ด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดังานวันคล้าย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
วันสถาปนาวันยวุกาชาด จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
(ต่อ) ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมา

จดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ือง
เขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
ในการจดังาน

40 โครงการจดังานวันคล้าย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
วันสถาปนาคณะลูกเสือ โครงการจดังานวันคล้ายวันสถาปนา (งบเทศบาล)
แห่งชาติ คณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีค่าใชจ้า่ย

ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชญิมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดังานวันคล้าย และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง 
วันสถาปนาคณะลูกเสือ ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรือแขง่ขนั 
แห่งชาติ (ต่อ) ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ค่ามหรสพ

การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์
และเขยีนประกาศนียบัตร ค่าถา่ย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงตีพิมพ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

41 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 400,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ชาวบ้านเฉลิมพระเกยีรติ โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (งบเทศบาล)
สร้างความรักความสามัคคี เฉลิมพระเกยีรติ สร้างความรัก
เพื่อความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อความปรองดอง
ของคนในชาติ ของคนในชาติ โดยมีค่าใชจ้า่ย

ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
ชาวบ้านเฉลิมพระเกยีรติ อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
สร้างความรักความสามัคคี ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
เพื่อความปรองดอง ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
ของคนในชาติ (ต่อ) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่

อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการจดัฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่
ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ต้ังจา่ยจาก
เงินรายได้-เพื่อจา่ยเกีย่วค่ารับรองผู้
ที่ได้รับเชญิมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมา
ชาวบ้านเฉลิมพระเกยีรติ จดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
สร้างความรักความสามัคคี และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา
เพื่อความปรองดอง ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ือง
ของคนในชาติ (ต่อ) เขยีน และอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน

ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งในการจดังาน

รวม 41 โครงการ 41,262,500

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการฝึกอบรมทักษะกฬีา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ขัน้พื้นฐานนักเรียนสังกดั โครงการฝึกอบรมทักษะกฬีาขัน้ (งบเทศบาล)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม พื้นฐานนักเรียนสังกดัเทศบาลเมือง

มหาสารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
ค่าพิมพ์และเขยีนประกาศนียบัตร
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงตีพิมพ์ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อ
ส่ือสาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับ
ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเชา่ที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนสังกดั โครงการจดัการแขง่ขนักฬีานักเรียน (งบเทศบาล)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี

ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ย
เกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีา
ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่าเชา่
หรือค่าเตรียมสนามแขง่ขนั 
ค่าอปุกรณ์กฬีา ค่าตอบแทน
เจา้หน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจา้หน้าที่จดัการแขง่ขนักฬีา 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจดั
ท าป้ายชือ่หรือทีมผู้เขา้ร่วมแขง่ขนั
และหรือค่าจดัท าเกยีรติบัตรหรือ
ประกาศเกยีรติคุณ ค่าโล่หรือถว้ย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใชจ้า่ย
อืน่ๆ เชน่ การจดัพิธีเปิด-ปิดการแขง่
ขนักฬีา ร้ิวขบวน กฬีาสาธิต 
ค่าเวชภณัฑ์และอปุกรณ์เวชภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา ค่าเชา่หรือค่าบ ารุงสถานที่จดังาน
นักเรียนโรงเรียนสังกดั ค่าเชา่หรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่จ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดต้ัง
(ต่อ) และค่าร้ือถอน ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั

การรักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมา
ท าความสะอาด ค่าใชจ้า่ยในการ
ตกแต่ง จดัสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ ค่าเชา่หรือค่าบริการรถสุขา
ตลอดระยะเวลาที่จดังาน ค่าชดุกฬีา
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่า 
ใชจ้า่ยอืน่ๆที่ใชใ้นการแขง่ขนักฬีา
ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตามโครงการนี้

3 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน (งบเทศบาล)
แห่งประเทศไทยระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คร้ังที่ 35 ประจ าปี 2560 แห่งประเทศไทยระดับประเทศ

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน การแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับประเทศ
แห่งประเทศไทยระดับประเทศ ค่าใชจ้า่ยส าหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึก
คร้ังที่ 35 ประจ าปี 2560 สอนที่เป็นเจา้หน้าที่ของรัฐ และ
(ต่อ) นักกฬีา ค่าตอบแทนส าหรับบุคคล

ที่มิใชเ่จา้หน้าที่ของรัฐ 
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกซ้อมกฬีา
ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็ตัวเพื่อฝึกซ้อม
กอ่นการแขง่ขนัในแต่ละคร้ัง 
ค่าอปุกรณ์กฬีา ค่าชดุวอร์ม ค่าชดุ
กฬีาพร้อมรองเท้า ถงุเท้าของผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกฬีา
ค่าเวชภณัฑ์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร (งบเทศบาล)
แห่งประเทศไทย ปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
คร้ังที่ 35 ประจ าปี พ.ศ.2560 โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย 

ค่าใชจ้า่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ค่าใชจ้า่ย
ส าหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็น
เจา้หน้าที่ของรัฐ และนักกฬีา
ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช่
เจา้หน้าที่ของรัฐ ค่าใชจ้า่ยในการ
ฝึกซ้อมกฬีา ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็ตัว
เพื่อฝึกซ้อมกอ่นการแขง่ขนัใน
แต่ละคร้ัง ค่าอปุกรณ์กฬีา
ค่าชดุวอร์ม ค่าชดุกฬีาพร้อมรองเท้า
ถงุเท้าของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
และนักกฬีา ค่าเวชภณัฑ์ ค่าวัสดุงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน บ้านงานครัว ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่ใชใ้นการแขง่ขนั
แห่งประเทศไทย กฬีาที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตาม
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โครงการนี้
คร้ังที่ 35 ประจ าปี พ.ศ.2560
(ต่อ)

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 250,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ด้านกฬีาของนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ (งบเทศบาล)
โรงเรียน สังกดัเทศบาลเมือง ด้านกฬีาของนักเรียนโรงเรียน
มหาสารคาม สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในพิธี
เปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และ
เขยีนประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ 
ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการจดัฝึก
ด้านกฬีาของนักเรียน อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
โรงเรียน สังกดัเทศบาลเมือง ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้รับ
มหาสารคาม การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
(ต่อ) ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าเชา่ที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม

6 โครงการแขง่ขนักฬีา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เทศบาลสัมพันธ์ คร้ังที่ 11 โครงการแขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์ (งบเทศบาล)
ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย 

ค่าใชจ้า่ยในการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจงัหวัดมหาสารคามที่เป็น
เจา้ภาพจดัการแขง่ขนั ค่าใชจ้า่ย
ส าหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็น
เจา้หน้าที่ของรัฐ และนักกฬีา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการแขง่ขนักฬีา ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช่
เทศบาลสัมพันธ์ คร้ังที่ 11 เจา้หน้าที่ของรัฐ ค่าใชจ้า่ยในการ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ฝึกซ้อมกฬีา ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็ตัว
(ต่อ) เพื่อฝึกซ้อมกอ่นการแขง่ขนัในแต่

ละคร้ัง ค่าอปุกรณ์กฬีา ค่าชดุวอร์ม
ค่าชดุกฬีาพร้อมรองเท้า ถงุเท้าของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกฬีา
ค่าเวชภณัฑ์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

7 โครงการแขง่ขนัฟุตซอล - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 70,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ท้าวมหาชยั โครงการแขง่ขนัฟุตซอลท้าวมหาชยั (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการ
แขง่ขนักฬีาฟุตซอลส าหรับเยาวชน
หรือประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ค่าเชา่หรือค่าเตรียม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการแขง่ขนัฟุตซอล สนามแขง่ขนั ค่าอปุกรณ์กฬีา 
ท้าวมหาชยั ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ประจ าสนาม
(ต่อ) ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่จดัการแขง่ขนั

กฬีา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจดัท าป้ายชือ่หรือทีมผู้เขา้ร่วม
แขง่ขนัและหรือค่าจดัท าเกยีรติบัตร
หรือประกาศเกยีรติคุณ ค่าโล่หรือ
ถว้ยรางวัล เงินหรือของรางวัล
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ การจดัพิธีเปิด-ปิด
การแขง่ขนักฬีา ร้ิวขบวน กฬีาสาธิต
ค่าเวชภณัฑ์และอปุกรณ์เวชภณัฑ์
ค่าเชา่หรือค่าบ ารุงสถานที่จดังาน
ค่าเชา่หรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์
ที่จ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดต้ัง
และค่าร้ือถอน ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
รักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมาท า
ความสะอาด ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง
จดัสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ค่าเชา่หรือค่าบริการรถสุขาตลอด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการแขง่ขนัฟุตซอล ระยะเวลาที่จดังาน ค่าชดุกฬีา 
ท้าวมหาชยั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
(ต่อ) ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่ใชใ้นการแขง่ขนักฬีา

ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตามโครงการนี้

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่า (งบเทศบาล)
ใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ย
เกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชญิมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กจิกรรมตามวัตถปุระสงค์ ค่าใชจ้า่ย
เกีย่วกบัสถานที่ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการประกวด
หรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ือง-
เขยีนและอปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ และ
(ต่อ) ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง

ในการจดังาน

9 โครงการพิพิธภณัฑ์เมือง - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
มหาสารคาม โครงการพิพิธภณัฑ์เมืองมหาสารคาม (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย 
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่ได้
รับเชญิมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-
สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพิพิธภณัฑ์เมือง จดักจิกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิลป
มหาสารคาม วัฒนธรรมประเพณี ประชมุสัมมนา
(ต่อ) เชงิวิชาการ ค่าจา้งออกแบบจดัท า

ค่าเชา่ส่ิงของในการจดันิทรรศการ
ภายในและภายนอก ค่าปรับปรุง
ภมูิทัศน์โดยรอบ ค่ายานพาหนะ
การประกวดแขง่ขนัดนตรีพื้นเมือง
การละเล่น การจดัเสวนา การบริการ
ความรู้ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

10 โครงการงานประเพณี - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 600,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ลอยกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทง (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการงานประเพณี ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
ลอยกระทง นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
(ต่อ) และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

11 โครงการจดังานวันขึน้ปีใหม่ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
โครงการจดังานวันขึน้ปีใหม่ (งบเทศบาล)
โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดังานวันขึน้ปีใหม่ นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
(ต่อ) และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

12 โครงการงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 520,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการงาน และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-
ประเพณีสงกรานต์ สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
(ต่อ) อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน

ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

13 โครงการจดังานประเพณี - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
แห่เทียนเขา้พรรษา โครงการจดังานประเพณีแห่เทียน (งบเทศบาล)

เขา้พรรษา โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ
ด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดังานประเพณี สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
แห่เทียนเขา้พรรษา อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
(ต่อ) ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

14 โครงการฟังเทศน์ระหว่าง - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เขา้พรรษา โครงการฟังเทศน์ระหว่างเขา้พรรษา (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-
สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฟังเทศน์ระหว่าง อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน
เขา้พรรษา ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
(ต่อ) ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์

และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

15 โครงการงานประเพณี - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
บุญบั้งไฟ โครงการงานบุญบั้งไฟ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชญิมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานที่และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-
สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการงานประเพณี ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
บุญบั้งไฟ ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
(ต่อ) และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น

และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

16 โครงการจดังานวันสถาปนา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
เมืองมหาสารคาม โครงการจดังานวันสถาปนา (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชญิมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกจิกรรม
ตามวัตถปุระสงค์ ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
สถานที่และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชา-
สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าพิมพ์และเขยีน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดังานวันสถาปนา ประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
เมืองมหาสารคาม ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
(ต่อ) จดักจิกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมประเพณี ประชมุสัมมนา
เชงิวิชาการ ค่าจา้งออกแบบจดัท า
ค่าเชา่ส่ิงของในการจดันิทรรศการ
ภายในและภายนอก ค่าปรับปรุง
ภมูิทัศน์โดยรอบ ค่ายานพาหนะ
การประกวดแขง่ขนัดนตรีพื้นเมือง
การละเล่น การจดัเสวนา การบริการ
ความรู้ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆจ าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจดังาน

รวม 16 โครงการ 2,980,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการคมนาคม  

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 



แบบผด. 02

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างขยายผิว-  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างขยาย- 181,000 ภายใน ส านักการชา่ง
จราจรและยกขอบบ่อพักถนน ผิวจราจร และยกขอบบ่อพัก ถนน- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ศรีสวัสด์ิรัตนโกสินทร์ ซอย 4 ศรีสวัสด์ิรัตนโกสินทร์ ซอย 4 ดังนี้

 1. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร
 2. งานยกขอบบ่อพักและวางท่อ
จ านวน 29 บ่อ(ตามแบบแปลน-
เทศบาลเมืองมหาสารคาม)

2 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 332,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนน พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพัก- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ผดุงวิถ ีซอย 2 รางวี ค.ส.ล.ถนนผดุงวิถซีอย 2 ดังนี้

 1. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 78เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร 
(หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร 2,750,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ด้วย Asphaltic Concrete ด้วย Asphaltic Concrete (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ถนนนาควิชยั(จากร้านทอง ถนนนาควิชยั(จากร้านทอง
สุวรรณา 3 ถงึหน้าวัดอภสิิทธิ)์ สุวรรณา 3 ถงึหน้าวัดอภสิิทธิ)์
 โดยใชว้ัสดุแอสฟัสท์ติกที่มีส่วนผสม

ของยางพารา (Para Asphaltic)
ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 859 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,154 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองม.ค.)

4 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายผิวจราจร 449,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ถนนจฑุางกรู ซอย 6 ค.ส.ล.ถนนจฑุางกรูซอย 6 ขนาด (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

กว้างระหว่าง 2.00-2.50 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 179 เมตร
(2 ฝ่ัง 358 เมตร)หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 761 -
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน-
เทศบาลเมืองมหาสารคาม)
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 719,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ซอยแยกถนนนครสวรรค์ ซอยแยกถนนนครสวรรค์ซอย 49 (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ซอย 49 ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว

ไม่น้อยกว่า 400 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม)

6 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 247,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ซอย 51 ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 ขนาดกว้าง (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

5 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า85 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 425 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-
มหาสารคาม)

7 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 191,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/3 ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/3 ขนาด- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 83
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โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมี
ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร
(ต่อ) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-

มหาสารคาม)

8 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 563,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/2 ถนนนครสวรรค์ ซอย 53/2 ขนาด- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  244 
เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-
มหาสารคาม)

9 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 57,000 ภายใน ส านักการชา่ง
แยกถนนนครสวรรค์ ส าหรับด าเนินการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ขา้งร้านสมบูรณ์ แยกถนนนครสวรรค์ ขา้งร้านสมบูรณ์

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 43 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม้อยกว่า 150 ตารางเมตร
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โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-
แยกถนนนครสวรรค์ มหาสารคาม) เทศบาลด าเนินการเอง
ขา้งร้านสมบูรณ์ (ต่อ)

10 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 48,400 ภายใน ส านักการชา่ง
ถนนริมคลองสมถวิลซอย 3/2 ส าหรับด าเนินการกอ่สร้าง ถนนค.ส.ล. (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
(ชว่งบ้านยายทองใสไปสุดซอย) ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 3/2
เชือ่มต่อโครงการเดิม (ชว่งบ้านยายทองใสไปสุดซอย)เชือ่ม

ต่อโครงการเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 32 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
128 ตารางเมตร(ตามแบบแปลน-
เทศบาลเมืองมหาสารคาม)
(โครงการที่เทศบาลด าเนินการเอง)

11 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 51,300 ภายใน ส านักการชา่ง
ถนนเทศบาลอาชา ซอย 3 ส าหรับด าเนินการกอ่สร้างถนน (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลอาชา ซอย 3 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวไม่น้อย-
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โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว่า 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ถนนเทศบาลอาชา ซอย 3 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร
(ต่อ) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-

มหาสารคาม) (ด าเนินการเอง)

12 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 242,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ซอยแยกถนนเสมา ซอย 1 ซอยแยกถนนเสมา ซอย 1 ตรงขา้ม (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ตรงขา้มซอยเขา้บ้านนางยวุดี ซอยเขา้บ้านนางยวุดี หาญชาญเลิศ
หาญชาญเลิศ ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวไม่น้อย

กว่า 138 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414 
ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองฯ
มหาสารคาม) 

13 โครงการปรับปรุงฝาราง  -เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงฝา 1,171,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ระบายน้ ารางย ู ถนน- รางระบายน้ า รางย ูถนนนครสวรรค์ (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
นครสวรรค์ (จากหน้า ธกส. ถงึ (จากหน้า ธกส.ถงึขา้งวัดอภสิิทธิ์
ขา้งวัดอภสิิทธิด้์านทิศเหนือ) ด้านทิศเหนือ)ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 434  เมตร (ตามแบบ-
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 โครงการปรับปรุงฝาราง แปลนเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
ระบายน้ ารางย ู ถนน-
นครสวรรค์ (จากหน้า ธกส. ถงึ
ขา้งวัดอภสิิทธิด้์านทิศเหนือ)
(ต่อ)

14 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 575,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนน ส าหรับด าเนินการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
นครสวรรค์ ซอย 12 แยกถนนนครสวรรค์ ขา้งร้านสมบูรณ์

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 43 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม) (โครงการที่
เทศบาลด าเนินการเอง)
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15 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 1,151,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมวางท่อระบายน้ าและ พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพัก (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
บ่อพักรางวี ค.ส.ล. รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 
ถนนนครสวรรค์ ซอย 2/2 ซอย 2/2

   1. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 226
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 858 ตารางเมตร 
(หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)
   2. กอ่สร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ความยาว-
รวมไม่น้อยกว่า 266 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

16 โครงการสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย- 296,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ น้ า ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 24 (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ซอย 24 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ความยาว-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการสร้างท่อระบายน้ า รวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร (ตามแบบ
ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ แปลนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
ซอย 24 (ต่อ)

17 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย 369,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. น้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ถนนผดุงวิถ ีซอย 4/1 ถนนผดุงวิถ ีซอย 4/1 ขนาดเส้นผ่าน-

ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
150 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศ-
บาลเมืองมหาสารคาม)

18 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 463,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ- พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพัก- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
พักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหา- รางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม
สารคาม ซอย 22 ซอย 22 ดังนี้

   1. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 46 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร
พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ-    2. กอ่สร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหา- ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
สารคาม ซอย 22 (ต่อ) พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ความยาว-

รวมไม่น้อยกว่า 144 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

19 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย- 645,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี น้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ถนน- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ถนนมนตรีบ ารุง แยกทางเขา้ มนตรีบ ารุง แยกทางเขา้วัดป่าประชา-
วัดป่าประชาบ ารุง (ด้านทิศใต้) บ ารุง (ด้านทิศใต้) ขนาดเส้นผ่าน-

ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก-
รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
212 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศ-
บาลเมืองมหาสารคาม)

20 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย- 376,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. น้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ถนนนครสวรรค์ 70/1 ถนนนครสวรรค์ 70/1 ขนาดเส้นผ่าน-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก-
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
ถนนนครสวรรค์ 70/1 (ต่อ) 151 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศ-

บาลเมืองมหาสารคาม)

21 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 138,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก- ถนนนครสวรรค์ ซอย 66 ดังนี้ (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
รางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์    1. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ซอย 66 2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 

34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร (หักพื้นที่
บ่อพักแล้ว)

22 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย- 192,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. น้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ถนนนครสวรรค์ ซอย 82 นครสวรรค์ ซอย 82 (หลังบ้านประ-
(หลังบ้านประธานชมุชน- ธานชมุชนส่องใต้) ขนาดเส้นผ่าน-
ส่องใต้) ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก-

รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า 76 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศ-
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. บาลเมืองมหาสารคาม)
ถนนนครสวรรค์ ซอย 82
(หลังบ้านประธานชมุชน-
ส่องใต้) (ต่อ)

23 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 377,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก- พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพัก- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
รางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนน- รางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์
นครสวรรค์ ซอย 70 (บ้านครู- ซฮย 70 (บ้านครูสงเคราะห์ถงึบ้าน-
สงเคราะห์ถงึบ้านยายทอง- ยายทองหนัก) ดังนี้
หนัก)    1. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
   2. กอ่สร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ความยาว-
รวมไม่น้อยกว่า 147 เมตร (ตามแบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. แปลนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพัก-
รางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนน-
นครสวรรค์ ซอย 70 (บ้านครู-
สงเคราะห์ถงึบ้านยายทอง-
หนัก) (ต่อ)

24 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย- 166,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. น้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนริม- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 1 คลองสมถวิล ซอย 1 ขนาดเส้นผ่าน-

ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก-
รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
66 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศ-
บาลเมืองมหาสารคาม)

25 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อระบาย 395,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน- น้ าพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
นครสวรรค์ 70 ด้านทิศเหนือ นครสวรรค์70 ด้านทิศเหนือ 
(จาก 72 - 78) (จาก 70 - 78) ขนาดเส้นผ่านศูนย์-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักรางวี
พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน- ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
นครสวรรค์ 70 ด้านทิศเหนือ 160 เมตร 
(จาก 72 - 78) (ต่อ)

รวม 25 โครงการ 12,144,700

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจดัการขยะอนัตราย - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
จากชมุชน เทศบาลเมือง ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เขา้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
มหาสารคาม อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุส านักงาน และส่ิงแวดล้อม

ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ค่าเอกสารส่ิง
พิมพ์ ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 150,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เขา้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ชมุชน "จงัหวัดสะอาด" อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุส านักงาน และส่ิงแวดล้อม

ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ค่าเอกสารส่ิง
พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่
ชมุชน "จงัหวัดสะอาด" (ต่อ) จ าเป็นส าหรับโครงการ

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
งานเกบ็ขนมูลฝอย ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เขา้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุส านักงาน และส่ิงแวดล้อม
ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ค่าเอกสารส่ิง
พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม เพื่อสนับสนุนการจดับริการ
เกบ็ขนมูลฝอย และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

4 โครงการชมุชนไร้ถงัขยะ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เขา้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุส านักงาน และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการชมุชนไร้ถงัขยะ ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ค่าเอกสารส่ิง
(ต่อ) พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ

5 โครงการจดัท าส่ือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือจดัจา้งท าส่ือ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การจดัการ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
จดัการขยะและส่ิงแวดล้อม ขยะต้นทาง เชน่ Mascos, VDO และส่ิงแวดล้อม

โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว วัสดุเคร่ือง
เขยีน วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียง
เจา้หน้าที่และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการ

รวม 5 โครงการ 330,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการพัฒนาตาม  -เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง 10,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม สถานที่ ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด (งบเทศบาล) เขตเทศบาล

การประชมุ  ค่าเอกสารประกอบ
การประชมุ ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน
อปุกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าสถานที่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าจา้งเหมาด าเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม และ
รายจา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

รวม 1 โครงการ 10,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคมมีสุข 

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการวันเทศบาล - เพื่อจา่ยเป็นค่าโล่ ใบประกาศ 60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
เกยีรติคุณ ค่าปัจจยัถวายพระ (งบเทศบาล)
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่ารางวัลการ
แขง่ขนักฬีาเทศบาล ค่าถว้ยรางวัล
การแขง่ขนั ค่าจดันิทรรศการ
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอปุกรณ์
การแขง่ขนักฬีา ค่าจา้งดนตรี
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุกอ่สร้าง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

2 โครงการวันปิยมหาราช - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาในการ 5,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จดัท าพวงมาลาในงานพระราชพิธี (งบเทศบาล)
ถวายพวงมาลา ในวันที่ 23 ตุลาคม
ของทุกปี และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจา่ยตามโครงการนี้

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการวันเฉลิม - เพื่อจา่ยเป็นค่าผ้าแพร เทียนไข 600,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
พระชนมพรรษา ดอกไม้สด ดอกไม้ ไฟ พลุ ตะไล (งบเทศบาล)

และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

4 โครงการจดันิทรรศการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือ 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด วัสดุส าหรับจดัร้านนิทรรศการ (งบเทศบาล)

ผลงานของเทศบาล ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าของที่ระลึก
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าใบประกาศ 
ค่าจดักจิกรรมเขา้ร่วมงานบุญเบิกฟ้า
และรายจา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้

5 โครงการวันท้องถิน่ไทย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จดัซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ในการจดั (งบเทศบาล)
นิทรรศการ วันท้องถิน่ไทย 
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการแสดงความจงรักภกัดี - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
และส านึกในพระมหากรุณา- ด าเนินการในกจิกรรมแสดงความ- (งบเทศบาล)
ธิคุณพระบาทสมเด็จ อาลัย,กจิกรรมเป็นพระราชานุสรณ์,
พระปรมินทรมหาภมูิพล กจิกรรมน้อมร าลึกในพระมหา-
อดุลยเดช กรุณาธิคุณ, และกจิกรรมอืน่ๆ

ที่เกีย่วขอ้งตามโครงการนี้
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้

7 โครงการยกฐานะเทศบาล - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
เมืองมหาสารคามเป็น จดัประชมุประชาพิจารณ์และหรือ (งบเทศบาล)
เทศบาลนครมหาสารคาม การรับฟังความ การจดัประชมุ

คณะกรรมการ/คณะท างาน เชน่
ค่าจดัสถานที่อบรม ค่าใชจ้า่ยใน
พิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดัการอบรม
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการยกฐานะเทศบาล โครงการนี้
เมืองมหาสารคามเป็น
เทศบาลนครมหาสารคาม
(ต่อ)

8 โครงการส่งเสริมการมี - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ส่วนร่วมของประชาชน ด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (งบเทศบาล) และแผนงาน

ของประชาชน เชน่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าจดัท าเอกสาร รวบรวมขอ้มูล
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเชา่สถานที่
ค่าใชจ้า่ยในการเปิด-ปิดโครงการ
ค่ายานพาหนะและรายจา่ยอืน่ที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ

  
รวม 8 โครงการ 1,175,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการวันอาสาสมัคร - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การใชต้กแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ

ค่าใชจ้า่ยในการเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ค่าประกาศณียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้ฝึกอบรม
ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงของที่ใช้
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเชา่ที่พัก  ค่าพาหนะ
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ

ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
(ต่อ) ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยตามโครงการนี้

3 โครงการรณรงค์ลดอบุัติเหตุ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ชว่งเทศกาลปีใหม่และ การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
เทศกาลสงกรานต์ ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์ลดอบุัติเหตุ ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชว่งเทศกาลปีใหม่และ ในชว่งเทศกาลนั้นๆ และค่าใชจ้า่ย
เทศกาลสงกรานต์ อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยตาม
(ต่อ) โครงการนี้

4 โครงการชมุชนเขม้แขง็ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
เตรียมพร้อมป้องกนัภยั การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ

ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการชมุชนเขม้แขง็ ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
เตรียมพร้อมป้องกนัภยั และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
(ต่อ) รายจา่ยตามโครงการนี้

5 โครงการเมืองมหาสารคาม - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปลอดภยัป้องกนัและลด การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
อคัคีภยั ส าหรับที่อยูอ่าศัย ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
ร้านค้าและหอพัก ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการเมืองมหาสารคาม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
ปลอดภยัป้องกนัและลด รายจา่ยตามโครงการนี้
อคัคีภยั ส าหรับที่อยูอ่าศัย
ร้านค้าและหอพัก (ต่อ)

6 โครงการรณรงค์ป้องกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
สาธารณภยัภายในเขต การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์ป้องกนั ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
สาธารณภยัภายในเขต และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม รายจา่ยตามโครงการนี้
(ต่อ)

7 โครงการฝึกซ้อมแผนระงับ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
อคัคีภยัและอพยพหนีไฟ การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
ในอาคาร ให้กบัพนักงาน/ ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
เจา้หน้าที่ในสังกดัเทศบาล ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
เมืองมหาสารคาม ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกซ้อมแผนระงับ ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
อคัคีภยัและอพยพหนีไฟ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
ในอาคาร ให้กบัพนักงาน/ รายจา่ยตามโครงการนี้
เจา้หน้าที่ในสังกดัเทศบาล
เมืองมหาสารคาม (ต่อ)

8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
และระงับอคัคีภยัในสถาน การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
ศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
มหาสารคาม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร
และระงับอคัคีภยัในสถาน ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
ศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
มหาสารคาม (ต่อ) รายจา่ยตามโครงการนี้

9 โครงการฝึกซ้อมแผนการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ป้องกนัและระงับอคัคีภยั การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
บนอาคารสูงในเขตเทศบาล ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
เมืองมหาสารคาม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกซ้อมแผนการ ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
ป้องกนัและระงับอคัคีภยั และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
บนอาคารสูงในเขตเทศบาล รายจา่ยตามโครงการนี้
เมืองมหาสารคาม (ต่อ)

10 โครงการฝึกซ้อมแผน - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
การป้องกนัและระงับเหตุ การใชแ้ละตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
สารเคมีร่ัวไหลให้กบั ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภยั)
เจา้หน้าที่ป้องกนัฯ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม อาหาร ค่าใชจ้า่ยในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสารส าหรับผู้รับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการฝึกซ้อมแผน ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
การป้องกนัและระงับเหตุ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
สารเคมีร่ัวไหลให้กบั รายจา่ยตามโครงการนี้
เจา้หน้าที่ป้องกนัฯ (ต่อ)

รวม 10 โครงการ 670,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารว่าง 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การบริหารจดัการเทศบาล และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน (งบเทศบาล)
เมืองมหาสารคาม ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าจา้งเหมาท า

เอกสาร ค่าป้าย ค่าพิธีเปิด-ปิด 
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆในการจดัประชมุ
และรายจา่ยอืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยประเภทนี้

2 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 826,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั (งบเทศบาล)
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี
ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยใน
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม การจดักจิกรรมรณรงค์เพื่อป้องกนั
ศักยภาพการจดัการศึกษา ยาเสพติดส าหรับสถานศึกษาใน
ของท้องถิน่ สังกดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แห่งละ 15,000 บาท ค่าใชจ้า่ยใน
การพัฒนาครูแกนน าโรงเรียนละ
1 คนๆ ละ 3,000 บาท ค่าใชจ้า่ยใน
การประกวดสถานศึกษาดีเด่น 

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั โรงเรียนละ 100,000 บาท ส าหรับ
ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมือง
(โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ย มหาสารคาม ดังนี้
ในการบริหารสถานศึกษา) 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 118,000 บาท
ศักยภาพการจดัการศึกษา 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
ของท้องถิน่ เป็นเงิน 118,000 บาท
(ต่อ) 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 118,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เป็นเงิน 118,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
เป็นเงิน 118,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เป็นเงิน 118,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
เป็นเงิน 118,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 3,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั (งบเทศบาล)

ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีค่า
ใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ย
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกดัเทศบาลฯ
ค่าพัฒนาครูแกนน าโรงเรียน และค่า
พัฒนาเจา้หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามอตัราและหลักเกณฑ์
กระทรวงมหาดไทย

4 โครงการสร้างภมูิคุ้มกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ยาเสพติดเด็กและเยาวชน โครงการสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด (งบเทศบาล)
นอกสถานศึกษา เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา และค่า
ใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวม 4 โครงการ 1,049,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารว่าง และ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
การบริหารจดัการเทศบาล เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเอกสาร (งบเทศบาล) สาธารณสุข
เมืองมหาสารคาม ส่ิงพิมพ์ ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ค่าป้าย ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใชจ้า่ย
อืน่ๆในการจดัประชมุ และรายจา่ย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจา่ยประเภทนี้

รวม 1 โครงการ 50,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการยกระดับมาตรฐาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ร้านแต่งผม-เสริมสวยและ ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เขา้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ทัศนศึกษาดูงาน อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุส านักงาน และส่ิงแวดล้อม

ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ค่าเอกสารส่ิง
พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจดัท าป้ายร้านเสริมสวย
มาตรฐาน ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเดินทางไปราชการชัว่คราว
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจา้งเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าอบรมผู้ประกอบการ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ด้านสาธารณสุข สุขาภบิาล กลุ่มเส่ียง และด้านสุขภาพ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง และส่ิงแวดล้อม
ท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548)
ด้านสาธารณสุข (ต่อ) ดังนี้

1) อบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงาน
สุขาภบิาลอาหาร เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรมให้ความรู้
แกก่ลุ่มผู้ประกอบการในงาน
สุขาภบิาลอาหาร (กลุ่มเป้าหมาย)
เชน่ ผู้ประกอบการที่ขายอาหารน้ าด่ืม
ประเภทหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบ
การแปรรูปอาหารทั้งแบบส าเร็จ หรือ
กึง่ส าเร็จรูป ผู้ประกอบการอาหาร
ในตลาดสด ผู้ประกอบการอาหารใน
ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการอาหาร
ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยว ร้านค้าหรือสถานที่สะสม
อาหารเพื่อส่งมอบหรือขายต่อ
2) อบรมกลุ่มเส่ียง เพื่อจา่ยเป็นค่าการ
จดัฝึกอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ ในงานป้องกนัและควบคุมโรค โดยมี
ด้านสาธารณสุข (ต่อ) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่กลุ่มที่มีความ

เส่ียงต่อโรคติดต่อ 
เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า
โรคเอดส์ โรคแลปโตสไปโรซิส
โรคไขห้วัดนก หรือกลุ่มเส่ียงต่อ
โรคติดเชือ้ ต่างๆ และกลุ่มผู้มีโอกาส
เขา้ไปใชส่ิ้งเสพติด
3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจา่ย
เป็นค่าในการด าเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพในการด าเนินงานเร่ืองต่างๆ
ได้แก ่อนามัยแม่และเด็ก อนามัยผู้สูง
อาย ุอนามัยโรงเรียน อนามัยชมุชน
ทันอนามัย วางแผนครอบครัว
โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจติ
การออกก าลังกาย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการอาสาสมัคร - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (อสคบ.) ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าเวชภณัฑ์ยา และค่าใช้
จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ระดับทอง ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพ ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร ค่าเขยีนป้าย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ระดับทอง (ต่อ) ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจดัท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

5 โครงการมหกรรม - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจา้ง
เหมาเต็นท์ ค่าจา้งเหมาเอกชนด าเนิน
งาน ค่าเชา่โต๊ะ-เกา้อี ้ส าหรับใชใ้น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการมหกรรม โครงการ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็น
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ส าหรับโครงการ
(ต่อ)

6 โครงการอบรมเยาวชน - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขในโรงเรียน ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
(ยสร.) ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
การจดัการคุณภาพน้ าบริโภค ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
และน้ าประปาในเขต ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์ชดุทดสอบในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า และค่าใชจ้า่ย
อืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

8 โครงการอบรมอาสาสมัคร - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการอบรมอาสาสมัคร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
(ต่อ) ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
เขา้ใจทักษะชวีิต ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ
เขา้ใจทักษะชวีิต (ต่อ)

10 โครงการรู้ทันกนัภยัสุขภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

11 โครงการควบคุมป้องกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
โรคติดต่อตามฤดูกาล ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

และผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการควบคุมป้องกนั วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
โรคติดต่อตามฤดูกาล ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
(ต่อ) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิดการ
อบรม ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข
สู่มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร และผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
และศึกษาดูงาน วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิดการ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร อบรม ค่าจา้งเหมารถยนต์โดยสาร
สู่มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร ปรับอากาศ ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
และศึกษาดูงาน (ต่อ) เดินทางส าหรับผู้เขา้รับการอบรม 

และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 700,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
แกนน าสุขภาพด้าน ประชมุอาสามัครสาธารณสุข (อสม.) (งบเทศบาล) สาธารณสุข
สาธารณสุขและศึกษาดูงาน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และส่ิงแวดล้อม

ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เขา้อบรม
วัสดุเคร่ืองเขยีน วัสดุส านักงาน
ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ค่าเอกสาร
ส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร 
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิดการ
อบรม ค่าจา้งเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ เดินทาง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็น
แกนน าสุขภาพด้าน ส าหรับโครงการ
สาธารณสุขและศึกษาดูงาน
(ต่อ)

14 โครงการรณรงค์ส้วมสะอาด - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
น่าใชน้่าบริการ ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

และผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15 โครงการตลาดสดสะอาด - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 250,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
อาหารปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค ประชมุ ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข
และศึกษาดูงาน และผู้เขา้อบรม วัสดุเคร่ืองเขยีน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ 
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหาร ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร
ค่าเขยีนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าจา้งเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ ค่าเชา่ที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทางส าหรับผู้เขา้รับการอบรม
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มอาชพีแม่บ้านและ จดัฝึกอบรมอาชพีให้แกก่ลุ่มแม่บ้าน (งบเทศบาล)
กลุ่มเยาวชน กลุ่มเยาวชน และประชาชนในชมุชน

เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เชน่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ค่าจดัเตรียมสถานที่อบรม/ประชมุ
กลุ่มอาชพีแม่บ้านและ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหาร
กลุ่มเยาวชน (ต่อ) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ

เดินทางไปกลับ ของผู้เขา้รับการ
อบรม และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการนี้

17 โครงการอบรมฟื้นฟูบทบาท - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการอบรม 800,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่และศึกษาดูงานของ ฟื้นฟูบทบาทหน้าที่และศึกษาดูงาน (งบเทศบาล)
กรรมการชมุชน ของกรรมการชมุชน เชน่ ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งในการ
ด าเนินการ ค่าส่ืออปุกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ
ในการเดินทางเขา้รับการอบรม
ไป-กลับ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพาหนะในการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงานและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการอบรมฟื้นฟูบทบาท ด าเนินการ
หน้าที่และศึกษาดูงานของ
กรรมการชมุชน (ต่อ)

18 โครงการฝึกอบรม - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการชมุชน ค่าจดัเตรียมสถานที่อบรม ค่าวัสดุ (งบเทศบาล)

อปุกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ของผู้เขา้
รับการประชมุ และค่าใชจ้า่ยอืน่
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

19 โครงการเลือกต้ัง - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการชมุชน เลือกต้ังคณะกรรมการชมุชน (งบเทศบาล)

จดัเลือกต้ังคณะกรรมการชมุชน
ทั้ง 30 ชมุชนภายในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยจา่ยเป็นค่าวัสดุ
อปุกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งในการ
ด าเนินการ ค่าจดัท าเอกสาร
ค่าล่วงเวลาการปฏบิัติงาน
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการเลือกต้ัง และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็นและ
คณะกรรมการชมุชน (ต่อ) เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการโครงการนี้

20 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริม - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ให้ความรู้เครือขา่ยในการ ฝึกอบรมสร้างเสริมให้ความรู้และ (งบเทศบาล)
คุ้มครองเด็ก สตรี จดัต้ังเครือขา่ยในการคุ้มครองเด็ก
และคนพิการ และสตรี และคนพิการ และ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ทั้ง 30 ชมุชน เชน่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อปุกรณ์ และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้

21 โครงการจดัท าแผนแม่บท - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ชมุชนเพื่อการพัฒนา จดัท าแผนแม่บทชมุชนเพื่อการ (งบเทศบาล)

พัฒนา ในการอบรมคณะกรรมการ
ทั้ง 30 ชมุชน เชน่ ค่าวัสดุ อปุกรณ์
ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
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โครงการจดัท าแผนแม่บท ที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใน
ชมุชนเพื่อการพัฒนา (ต่อ) โครงการ

22 โครงการป้องกนัและแกไ้ข - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการตรวจ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ปัญหายาเสพติดใน ปัสสาวะพนักงานเทศบาล บุคลากร (งบเทศบาล)
เขตเทศบาล ทางการศึกษา นักเรียนในสังกดั

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ในการตรวจปัสสาวะ
และค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการพัฒนา 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
นักจดัการชมุชนท้องถิน่ ศักยภาพนักจดัการชมุชนท้องถิน่ (งบเทศบาล)

โดยอบรมตัวแทนแกนน าชมุชน
น าร่อง ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ทั้ง 30 ชมุชน โดยจา่ยเป็นค่าวัสดุ
อปุกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งในการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ด าเนินการ ค่าส่ืออปุกรณ์ ค่าอาหาร
นักจดัการชมุชนท้องถิน่ ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ
(ต่อ) ในการเดินทางเขา้รับการอบรม

ไป-กลับ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพาหนะในการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงานและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการ

24 โครงการจดังานวันพ่อ- - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน 400,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
วันแม่ดีเด่น วันพ่อ-แม่ดีเด่น โดยการจดัอบรม (งบเทศบาล)

ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
จา่ยเป็นค่าเชา่สถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่เกีย่ว
ขอ้งในการด าเนินการตามโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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25 โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ จดังานวันผู้สูงอายแุห่งชาติ และ (งบเทศบาล)

คัดเลือกผู้สูงอายทุรงคุณค่า ภายใน
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยจา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ
ที่เกีย่วขอ้งในการด าเนินการ ค่าส่ือ
อปุกรณ์ ประกาศนียบัตร และค่า
ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินการโครงการนี้

26 โครงการเพิ่มศักยภาพ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการอบรม 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
เศรษฐกจิชมุชนตามแนว กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ตาม (งบเทศบาล)
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกจิ

ชมุชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง เชน่ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ
ที่เกีย่วขอ้งในการด าเนินการ ค่าส่ือ
อปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะในการ
เดินทางเขา้รับการอบรมไป-กลับ
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โครงการเพิ่มศักยภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะใน
เศรษฐกจิชมุชนตามแนว การเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าที่พัก
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน
(ต่อ) และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็นส าหรับ

โครงการนี้

27 โครงการหอพักสีขาว - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
หอพักสีขาว อบรมผู้ประกอบการ (งบเทศบาล)
หอพักภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ตาม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ.2548 เชน่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าพาหนะในการเดินทางเขา้รับ
การอบรม ไป-กลับ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจดัท าเอกสาร
และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็น
และเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ
โครงการนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
แรงงานนอกระบบ ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ (งบเทศบาล)
เพื่อความยัง่ยนืทางอาชพี เพื่อความยัง่ยนืทางอาชพี เทศบาล
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบรม ส่งเสริม

อาชพีให้แรงงานนอกระบบภายใน
เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยจา่ยเป็น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจดัท า
เอกสาร และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็น
และเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ
โครงการนี้

29 โครงการส่งเสริมและชว่ยเหลือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
พัฒนาคุณภาพชวีิต ส่งเสริมและชว่ยเหลือพัฒนาคุณภาพ (งบเทศบาล)
ผู้ประสบภยั ชวีิตผู้ประสบภยัในชมุชนภายใน

เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านอาชพีแก่
ผู้ประสบภยั เพื่อให้มีอาชพีเสริม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมและชว่ยเหลือ รายได้ชว่ยเหลือครอบครัวและเป็น
พัฒนาคุณภาพชวีิต ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ผู้ประสบภยั (ต่อ) และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร

และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการโครงการนี้

30 โครงการประชมุและอบรม - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ ประชมุและอบรมให้ความรู้ด้าน (งบเทศบาล)
กฎหมาย และตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และตามนโยบาย
รัฐบาล รัฐบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย

เกีย่วกบัค่าจดัเตรียมสถานที่อบรม
ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ของผู้เขา้ร่วมประชมุ/อบรม
และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้

รวม 30 โครงการ 5,100,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสงัคมมีสขุ และการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
4.6 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการควบคุมและป้องกนั - เพื่อด าเนินการป้องกนัและควบคุม 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ส่วนท้องถิน่ ตามพระปณิธานของ และส่ิงแวดล้อม
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้
ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี และเพื่อจา่ยเป็นค่า
กระบอกฉดียา เขม็ฉดียา กระติกแช่
วัคซีน ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

2 โครงการควบคุมป้องกนั - เพื่อจา่ยเป็นค่ากระบอกฉดียา 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
โรคติดต่อจากสัตว์ เขม็ฉดียา กระติกแชว่ัคซีน (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และส่ิงแวดล้อม
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้

รวม 2 โครงการ 150,000

                 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 
 
 

 
รายละเอียดบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 



 
 
 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 
 
 



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือรถเขน็ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถเขน็เหล็กพับได้ 3,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 1 ตัว (งบเทศบาล)

2 จดัซ้ือพัดลมโคจร - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพัดลมโคจร 4,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
 แบบใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (งบเทศบาล)

จ านวน 2 ตัว 

3 จดัซ้ือชัน้วางแฟ้มเหล็ก - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชัน้วางแฟ้มเหล็ก 13,000 ภายใน กองทะเบียน
ขนาด 4 ชัน้ ขนาด 40 ชอ่ง จ านวน 2 ตู้ (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 922 x ลึก 311 x ราษฎรและบัตรฯ
สูง 1,760 มม.

4 จดัซ้ือโต๊ะท างาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน 8,500 ภายใน กองทะเบียน
ระดับปฏบิัติการ ระดับปฏบิัติการ จ านวน 1 ชดุ (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1227 x ราษฎรและบัตรฯ
ลึก 668 x สูง 750 มม.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 จดัซ้ือโต๊ะท างาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน 9,000 ภายใน กองทะเบียน
อ านวยการระดับต้น อ านวยการระดับต้น จ านวน 1 ชดุ (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1,227 x ราษฎรและบัตรฯ
ลึก 668 x สูง 750 มม. 

6 จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน 6,400 ภายใน กองทะเบียน
จ านวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ
กว้าง 58 x ลึก 69 x สูง 95 ซม. ราษฎรและบัตรฯ

7 จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อีท้ างาน 4,200 ภายใน กองทะเบียน
อ านวยการระดับต้น อ านวยการระดับต้น จ านวน 1 ตัว (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า ราษฎรและบัตรฯ
กว้าง 60 x ลึก 65 x สูง 109 ซม. 

8 จดัซ้ือเกา้อีพ้ักคอย 3 ที่นั่ง - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อีพ้ักคอย 3 ที่นั่ง 18,000 ภายใน กองทะเบียน
จ านวน 3 ชดุ ขนาดไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ
180 x 68 x 80 ซม. ราษฎรและบัตรฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

9 โครงการจดัซ้ือโต๊ะ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 ภายใน กองวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40 เซนติเมตร (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

จ านวน 5 ตัว และแผนงาน

10 โครงการจดัซ้ือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือ 4,000 ภายใน กองวิชาการ
โทรศัพท์ไร้สาย เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

จ านวน 2 เคร่ือง มีรายละเอยีดดังนี้ และแผนงาน
1) โทรศัพท์แบบไร้สาย ระบบคล่ืนความถี ่
ไม่ต่ ากว่า 2.4 GHsz
2) ระยะใชง้านไม่เกนิ 250 เมตร
ในพื้นที่โล่งไม่เกนิ 50 เมตร 
ในอาคารขึน้อยูก่บัส่ิงกดีขวาง 

11 จดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 8,000 ภายในกองคลัง กองคลัง
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต พร้อมกระจก (งบเทศบาล)
จ านวน 2 ตัว

12 จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน 5,000 ภายในกองคลัง กองคลัง
พนักพิงมีที่เท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน กว้าง 55xลึก 55 xสูง 92-102 ซม.
(ต่อ) จ านวน 2 ตัว

13 จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน 10,500 ภายในกองคลัง กองคลัง
พนักพิงมีที่เท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล)
กว้าง 65xลึก 68 xสูง 88-98 ซม.
จ านวน 3 ตัว

14 จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อีท้ างาน 9,000 ภายในกองคลัง กองคลัง
อ านวยการระดับต้น อ านวยการระดับต้น ขนาดไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล)

กว้าง 71xลึก 61 xสูง 117 ซม.
เกา้อีส้ามารถปรับระดับ สูง-ต่ าได้
ที่นั่งมีที่พักแขนที่พิงหุ้มด้วยฟองน้ า
ขาเกา้อีม้ีล้อหมุนรอบตัวได้ จ านวน 2 ตัว

15 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 32,400 ภายในกองคลัง กองคลัง
แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (งบเทศบาล)
(มีระบบฟอกอากาศขนาด 
ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ูได้รับการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ รับรองฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
(ต่อ) พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)

รวม 15 โครงกำร 140,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ - เพื่อจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 4,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานรักษาความสงบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 x 600 x 750 มม. เรียบร้อย)
หน้าโต๊ะแผ่นคียบ์อร์ดเล่ือน
เขา้ออกด้วยรางเหล็กลูกล้อยาว 45 ซม.
มีชอ่งส าหรับวาง CPU

2 จดัซ้ือโต๊ะท างาน - เพื่อจดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 6,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานรักษาความสงบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. เรียบร้อย)
สามารถล็อคกญุแจได้ทั้ง 2 ล้ินชกั

3 จดัซ้ือล็อคเกอร์เกบ็ของ - เพื่อจดัซ้ือล็อคเกอร์เกบ็ของ (6 ประตู) 16,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล
(6 ประตู) จ านวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานรักษาความสงบ

โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเยน็หนา เรียบร้อย)
ไม่น้อยกว่า 0.6 มม. มีราวแขวนผ้า
อะลูมิเนียม 1 ชดุ มีแผ่นชัน้ชอ่งละ 1 แผ่น
สามารถถอดออกได้
และมีระยะการปรับน้อยสุด 220 มม.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือล็อคเกอร์เกบ็ของ มีคานเสริมความแขง็แรง บานประตู
(6 ประตู) (ต่อ) มีชอ่งระบายอากาศ มีสายยคูล้องกญุแจ

มีชอ่งใส่ป้ายชือ่ 

รวม 3 โครงกำร 26,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 94,000 ภายใน กองการศึกษา
จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (งบเทศบาล) กองการศึกษา
1. แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
2. ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู
3. ได้รับการรับรองฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง
ส าหรับกองการศึกษา (ตามบัญชรีาคากลาง
มาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2561)

2 จดัซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว - เพื่อจดัซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดกว้าง 25,000 ภายใน กองการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
และสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. หุ้มฟอร์เมกา้ สามัคคีวิทยา
ขาโครเมียม หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกลิ
ปิดผิวด้วยโฟเมกา้ หนา 25 มม. ขาโต๊ะเหล็ก
พับเกบ็ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. จ านวน 20 ตัว
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 จดัซ้ือเกา้อีเ้อนกประสงค์ - เพื่อจดัซ้ือเกา้อีอ้เนกประสงค์ 45,000 ภายใน กองการศึกษา
บุหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 59 ซม. (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
ยาวไม่น้อยกว่า 44 ซม. สามัคคีวิทยา
และสูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. จ านวน 60 ตัว
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

4 จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน - เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 77,000 ภายใน กองการศึกษา
จ านวน 14 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
1. มีมือจบัชนิดบิด บ้านค้อ
2. มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)

5 จดัซ้ือเคร่ืองขดัพื้น - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองขดัพื้น จ านวน 2 เคร่ือง 40,000 ภายใน กองการศึกษา
มีคุณลักษณะ ดังนี้ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
1.มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว บ้านส่องนางใย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองขดัพื้น 2.ใชไ้ฟฟ้า
(ต่อ) 3.ราคาพร้อมอปุกรณ์ ส าหรับ

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)

รวม 5 โครงกำร 281,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.4 แผนงำนสำธำรณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 35,000 ภายในศูนย์ ส านักการ
แบบแยกส่วนชนิดแขวน แบบแยกส่วนชนิดแขวน (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
(มีระบบฟอกอากาศ) (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทีย ูได้รับการรับรอง
24,000 บีทียู ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง

จ านวน 1 เคร่ือง (ห้องกายภาพฯ)
(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)

2 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 54,000 ภายในศูนย์ ส านักการ
แบบแยกส่วนชนิดแขวน แบบแยกส่วนชนิดแขวน (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
(มีระบบฟอกอากาศ) (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม
ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทีย ูได้รับการรับรอง
15,000 บีทียู ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง

จ านวน 2 เคร่ือง 
(ห้องกายภาพ และห้องฉกุเฉนิฯ) 
(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.4 แผนงำนสำธำรณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด 8,000 ภายในส านักการ ส านักการ
จ านวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข
โครงตู้และบานประตูท าจากเหล็กแผ่น และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
ชนิด SPCC ภายในประกอบด้วย
แผ่นชัน้ 3 แผ่น ท าจากเหล็กแผ่นชนิด
SPCC สามารถปรับระดับได้

4 จดัซ้ือตู้เหล็ก - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 5,000 ภายในส านักการ ส านักการ
เกบ็แบบฟอร์ม จ านวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข

ขนาด 15 ล้ินชกั ขนาดไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
37x45x131 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) 

5 จดัซ้ือโต๊ะพับ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 7,500 ภายในส านักการ ส านักการ
อเนกประสงค์ (โฟเมกา้สีขาว) จ านวน 5 ตัว (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข
(โฟเมกา้สีขาว) มีคุณสมบัติดังนี้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

- หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟเมกา้
สีขาว หนา 25 มม. 
- ปิดขอบด้วย PVC
- โครงขาเหล็กชบุโครเมียม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.4 แผนงำนสำธำรณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 จดัซ้ือโต๊ะพับ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 9,000 ภายในส านักการ ส านักการ
อเนกประสงค์ (สแตนเลส) จ านวน 3 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้ (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข
(สแตนเลส) หน้าโต๊ะผลิตจากสแตนเลสแท้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ไม่เป็นสนิม ไม่ลอก ไม่ด า โครงขา
เหล็กชบุโครเมียม 

รวม 6 โครงกำร 118,500

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.5 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 84,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง
ขนาด 24000 BTU ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 3 เคร่ือง

โดยมีคุณลักษณะ 
 - ขนาดก าหนดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู
 - เป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
 - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและฉลาก
ประหยดัไฟฟ้า เบอร์ 5
 - ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศ
ที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุ   
 - มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจบั
อนุภาคฝุ่นละออง และถอดล้าง
ท าความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์   
(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 )

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.5 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการจดัซ้ือ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชัน้วางหนังสือ 12,300 ภายใน ส านักการชา่ง
ชัน้วางหนังสือ แบบ 3 ชอ่ง จ านวน 5 อนั (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง
แบบ 3 ชอ่ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - ขนาดของชัน้ไม่น้อยกว่า    
30 x 80 เซนติเมตร
(ตามราคาท้องถิน่)

รวม 2 โครงกำร 96,300

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบผด. 02/1

2. ครุภณัฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือโต๊ะอาหาร - เพื่อจดัซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเกา้อี้ 72,000 ภายใน กองการศึกษา
พร้อมเกา้อี ้ ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล หนึ่งชดุ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล
ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วยโต๊ะอาหาร 1 ตัว พร้อม สามัคคีวิทยา
ระดับอนุบาล เกา้อี ้10 ตัว โต๊ะอาหารอนุบาลขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. และสูง
ไม่น้อยกว่า 55 ซม. พร้อมเกา้อี ้10 ตัว/ชดุ 
จ านวน 12 ชดุ ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

2 จดัซ้ือโต๊ะอาหาร - เพื่อจดัซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 45,000 ภายในโรงเรียน กองการศึกษา
พร้อมม้านั่ง ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล หนึ่งชดุ (งบเทศบาล) เทศบาลโพธิศ์รี
ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วยโต๊ะอาหาร 1 ตัว และ
ระดับอนุบาล ม้านั่งยาว 2 ตัว โต๊ะอาหารขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 55 ซม. และม้านั่ง
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.  

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

2. ครุภณัฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือโต๊ะอาหาร สูงไม่น้อยกว่า 35 ซม. จ านวน 18 ชดุ
พร้อมม้านั่ง ส าหรับโรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี
ส าหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล (ต่อ)

รวม 2 โครงการ 117,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 
 
 



แบบผด. 02/1

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ - เพื่อจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 51,000 ภายในเขตเทศบาล กองกจิการสภา
ไม่ต่่ากว่า 120 ซีซี จ่านวน 1 คัน (งบเทศบาล)

รวม 1 โครงการ 51,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ - เพื่อจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส่านักปลัดเทศบาล
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซีซี พร้อม (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
พร้อมติดต้ัง ติดต้ังอปุกรณ์ดับเพลิง และอปุกรณ์ บรรเทาสาธาณภยั)
อปุกรณ์ดับเพลิง อืน่ๆ ส่าหรับชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
และอปุกรณ์อืน่ๆ ส่าหรับ เชน่ ถงัดับเพลิง และอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั จ่านวน 1 คัน 

รวม 1 โครงการ 100,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือรถโดยสาร - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถโดยสาร 1,288,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร (งบเทศบาล)

กระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 
ไม่ต่่ากว่า 90 กโิลวัตต์ จ่านวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคอนโซลหลังคนขบั ปูพื้น
และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3. มีพนักพิงสามารถปรับเอน
นอนได้หลายระดับ
4. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
ฟิล์มกรองแสง และพ่นกนัสนิม
ส่าหรับกองการศึกษา (ตามบัญชรีาคากลาง
มาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ่าปี พ.ศ.2561)

รวม 1 โครงการ 1,288,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือรถบรรทุก - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถขยะมูลฝอย 2,800,000 ภายในเขตเทศบาล ส่านักการ
ขยะมูลฝอย แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย จ่านวน 1 คัน (งบเทศบาล) สาธารณสุข
แบบยกภาชนะ ตามคุณสมบัติดังนี้คือ และส่ิงแวดล้อม
รองรับมูลฝอย เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะ

รองรับมูลฝอย 
ขนาดถงัความจไุม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.
ขนาด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก่าลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
ติดต้ังชดุยกถงัคอนเทรนเนอร์
ภาชนะรองรับมูลฝอย
ท่างานด้วยระบบไฮดรอลิค

2 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต์บรรทุก 3,000,000 ภายในเขตเทศบาล ส่านักการ
แบบอดัท้าย ขยะมูลฝอยแบบอดัท้ายขนาดมาตรฐาน (งบเทศบาล) สาธารณสุข

เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม
6 ล้อ มีปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 
12 ลูกบาศกเ์มตร ดันขยะออกด้วย
ระบบไฮโดรลิค จ่านวน 1 คัน

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 จดัซ้ือถงัรองรับมูลฝอย - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถงัคอนเทรนเนอร์ 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส่านักการ
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศกเ์มตร และส่ิงแวดล้อม
จ่านวน 5 ถงั

4 โครงการจดัซ้ือรถยนต์-  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต์ซ่อมไฟฟ้า 3,350,000 ภายใน ส่านักการชา่ง
ซ่อมไฟฟ้า จ่านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

 1. ใชส่้าหรับซ่อมแซมไฟฟ้าและ
 ตัดแต่งกิง่ไม้ได้
 2. เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด-150 แรงม้า
 3.ตอนท้ายหลังเกง๋ติดต้ังชดุกระเชา้
ซ่อมไฟฟ้า แบบพับได้ พร้อมตู้เกบ็อปุกรณ์
 4. ขนาดยกสูง 15-20 เมตร
 5. รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ

รวม 4 โครงการ 9,550,000

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
 
 
 



แบบผด. 02/1

4. ครุภณัฑ์การเกษตร
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำแบบหอยโขง่ 26,800 ภำยในเขตเทศบำล ส้ำนักปลัดเทศบำล
แบบหอยโขง่ ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ (งบเทศบำล) (งำนป้องกนัและ

หรือปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี บรรเทำสำธำณภยั)
ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว 
(75 มิลลิเมตร) สูบน้้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
ตำมปริมำณที่ก้ำหนด ส่งน้้ำได้สูง
ไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้้ำ
และของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชดุพร้อม
ที่จะใชง้ำน จ้ำนวน 2 เคร่ือง 
(ตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์
ประจ้ำปี พ.ศ. 2561)

รวม 1 โครงการ 26,800

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

4. ครุภณัฑ์การเกษตร
4.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองบดยอ่ยหญำ้ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองบดยอ่ยหญำ้ 70,000 ภำยในเขตเทศบำล กองสวัสดิกำรสังคม
กิง่ไม้ ใบไม้ กิง่ไม้ ใบไม้ จ้ำนวน 1 เคร่ือง (งบเทศบำล)

ประกอบด้วย ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 แรงม้ำ
1 เฟส หรือขนำดเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่ำ 7.5 แรงม้ำ มีชอ่งป้อน
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว

รวม 1 โครงการ 70,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



 
 
 

 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ



แบบผด. 02/1

5. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่ง - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยส่ืุอสาร 48,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
วิทยส่ืุอสารแบบมือถอื แบบมือถอื จ านวน 4 ตัว โดยมี (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เรียบร้อย)
เคร่ืองรับ-ส่งวิทยส่ืุอสารระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถอื ขนาดก าลังส่ง
ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ประกอบด้วย
แท่นชาร์จ แบตเตอร่ี 1 กอ้น 
เสา-ยาง เหล็กพับ 
(ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ พ.ศ. 2561)

2 จดัซ้ือชดุล าโพง - เพื่อจดัซ้ือชดุล าโพงอเนกประสงค์ 15,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
อเนกประสงค์ จ านวน 1 ชดุ โดยมีคุณลักษณะ (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

ดังนี้ ล าโพงขนาดไม่ต่ ากว่า 15 นิ้ว เรียบร้อย)
ก าลังขยายในตัวไม่ต่ ากว่า 300 วัตต์
พร้อมไมค์สาย ไมค์ลอย 

รวม 2 โครงการ 63,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

5. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือระบบออดโรงเรียน - เพื่อจดัซ้ือระบบออดโรงเรียน 54,000 ภายใน กองการศึกษา
อตัโนมัติ อตัโนมัติ จ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

1.ล าโพงฮอร์น 1 ชดุ สามัคคีวิทยา
2.ชดุออดไฟฟ้าอตัโนมัติ 1 ชดุ
3.หม้อแปลงไลน์โวลท์ 4 ตัว
4.สายล าโพง 1 ชดุ
5.อปุกรณ์ส าหรับติดต้ังพร้อมติดต้ัง
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

2 จดัซ้ือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า 114,000 ภายใน กองการศึกษา
อตัโนมัติ อตัโนมัติ จ านวน 12 ชดุ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ บูรพาพิทยาคาร
1. ป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจร
2. ป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว
3. ป้องกนักระแสไฟฟ้าดูด
4. ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกนิ
5. มีความไวในการตัดกระแสไฟฟ้า
0.05 วินาที
6. เร่ิมต้นตัดกระแสไฟฟ้าร่ัวต้ังแต่

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

5. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า 5 มิลลิแอมป์
อตัโนมัติ (ต่อ) 7. ปรับกระแสไฟฟ้าร่ัว 4 ระดับ คือ

6 มิลลิแอมป์, 10 มิลลิแอมป์, 
20 มิลลิแอมป์ และ 30 มิลลิแอมป์
8. ระบบไฟฟ้า 2 สาย ขนาดไม่น้อย
กว่า 63A/2P
9. อปุกรณ์ส าหรับติดต้ังพร้อมติดต้ัง
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพา
พิทยาคาร จ านวน 8 ชดุ โรงเรียน
เทศบาลโพธิศ์รี จ านวน 4 ชดุ

รวม 2 โครงการ 168,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 



แบบผด. 02/1

6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือกล้องวงจรปิด - เพื่อจดัซ้ือกล้องวงจรปิด 500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ (งบเทศบาล)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 10 จดุ
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอยีดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 
25 ภาพต่อวินาที (Frame per second)
- ใชเ้ทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ
Infrared Cut-off Removable
(ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอตัโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่น้อยกว่า
0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่น้อยมากกว่า 0.05 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพ ขาวด า (Black/White)

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือกล้องวงจรปิด - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)
(ต่อ) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต่ าสุด
กบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหว
อตัโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพ
ที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)
ไปแสดงได้อยา่งน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน ONVIF (Open
Network Video Interface Forum)
- ส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
H.264 เป็นอยา่งน้อย
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน
Ipv4 และ Ipv6 ได้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือกล้องวงจรปิด - มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(ต่อ) (Network Interface) แบบ 10/100

Base-T หรือดีกว่า และสามารถ
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
(Power over Ethernet) 
หรือในชอ่งเดียวกนัได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือ
ติดต้ังอปุกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถท างานได้ที่อณุหภมูิ
-10 OC ถงึ 50 OC เป็นอยา่งน้อย
- สามารถใชง้านกบัมาตฐาน HTTP,
HTTPS, "NTP หรือ SNTP" ,
SNMP,RTSP, IEEEE8002.1x)
ได้เป็นอยา่งน้อย
- มีชอ่งส าหรับบันทึกขอ้มูลลง
หน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือกล้องวงจรปิด Kit (SDK) หรือ Application 
(ต่อ) Programming Interface (AP)

ในรูปแบบ CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถกูต้อง หรือสามารถ Download
จากเว็บไซด์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภยั
ต่อผู้ใชง้าน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบ
การจดัการส่ิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการ
บริหารจดัการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย
แบบปรับมุมมองแบบที่ 1 จ านวน 10 จดุ
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- สามารถท าการหมุน (Pan)
ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การกม้เงย
(Tilt) กบัระนาบ (Horizontal)
ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และการยอ่
ขยาย (Zoom) แบบ Optical

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือกล้องวงจรปิด Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า
(ต่อ) - มีความละเอยีดของภาพสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 
25 ภาพต่อวินาที (Frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่น้อยกว่า
0.26 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)
ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหว
อตัโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ
(Streaming) ไปแสดงได้อยา่งน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Network
Video Interface Forum)
- ส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน
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จดัซ้ือกล้องวงจรปิด H.264 เป็นอยา่งน้อย
(ต่อ) - สามารถใชง้านตามมาตรฐาน

Ipv4 และ Ipv6 ได้
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า และสามารถ
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
(Power over Ethernet) 
หรือในชอ่งเดียวกนัได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือ
ติดต้ังอปุกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถท างานได้ที่อณุหภมูิ
-10 OC ถงึ 50 OC เป็นอยา่งน้อย
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP,
HTTPS, "NTP หรือ SNTP" ,
SNMP,RTSP, IEEEE8002.1x)
ได้เป็นอยา่งน้อย
- มีชอ่งส าหรับบันทึกขอ้มูลลง
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จดัซ้ือกล้องวงจรปิด หน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ
(ต่อ) MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development
Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (AP)
ในรูปแบบ CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิถ์กูต้อง 
หรือสามารถ Download จากเว็บไซด์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภยั
ต่อผู้ใชง้าน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบ
การจดัการส่ิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการ
บริหารจดัการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย
(Network Video Recorder) 
แบบ 16 ชอ่ง จ านวน 1 ชดุ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอปุกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึก
ภาพจากกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ
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จดัซ้ือกล้องวงจรปิด - สามารถบันทึกและบีบอดัภาพ
(ต่อ) ได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ

H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน ONVIF (Open
Network Video Interface Forum)
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ
เพื่อแสดงผลที่ความละเอยีดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน
HTTP, SMTP , "NTP หรือ
SNTP" ,SNMP , RTSP, ได้เป็นอยา่งน้อย
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูลส าหรับ
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
(Survelllance Hard Disk) 
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จดัซ้ือกล้องวงจรปิด ชนิด SATA  ขนาดความจรุวม
(ต่อ) ไม่น้อยกว่า 16 TB 

- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชอ่ง
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน
Ipv4 และ Ipv6 ได้
- ต้องมี Software Development
Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถกูต้อง หรือสามารถ Download
จากเว็บไซด์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือขา่ยได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน
การบริหารจดัการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด)
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2 จดัซ้ือไมโครโฟนไร้สาย - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชดุไมโครโฟนไร้สาย 33,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
แบบมีหนีบปกเส้ือ แบบหนีบปกเส้ือ จ านวน 1 ชดุ (งบเทศบาล) และแผนงาน

พร้อมอปุกรณ์ ส าหรับงานประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรายละเอยีด
อยา่งน้อย ดังนี้ 
- เคร่ืองส่งสัญญาณไมค์ แบบพกพา
ติดตัว จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองรับสัญญาณไมค์ลอยพร้อม
อปุกรณ์ยดึ Rack จ านวน 1 เคร่ือง 
- ไมโครโฟนไร้สาย แบบหนีบปกเส้ือ
ชนิดคอนเดนเซอร์ จ านวน 2 ชดุ

3 โครงการจดัซ้ือ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง 64,300 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เคร่ืองมัลติมีเดีย มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (งบเทศบาล) และแผนงาน
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมจอรับภาพ พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ประกอบด้วย
พร้อมอปุกรณ์ 1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ระดับ XGA ขนาดความส่องสว่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการจดัซ้ือ ไม่ต่ ากว่า 4,000 ANSI Lumens
เคร่ืองมัลติมีเดีย จ านวน 1 เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ - เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว
พร้อมจอรับภาพ สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉายภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
พร้อมอปุกรณ์ - ใช ้LCD Panel หรือ ระบบ DLP
(ต่อ) - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอยีด

ของภาพที่ True 
2.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่ต่ ากว่า 150 นิ้ว

4 จดัซ้ือ - เพื่อจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ส าหรับใช้ 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ ในการจดังานกจิกรรมโครงการของ (งบเทศบาล) และแผนงาน
Input SD Video เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวน 1 ชดุ 
Mixer/Switcher มีรายละเอยีดอยา่งน้อย ดังนี้

1. สามารถสลับสัญญาณวีดีโอ
ได้ไม่น้อยกว่า 8 แหล่งสัญญาณ
ขาเขา้ เชน่ แบบ Composite Video
ไม่น้อยกว่า 6 ชอ่ง, DVI-D 1 ชอ่ง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จดัซ้ือ DVI-I 1 ชอ่ง หรือมากกว่า
เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ 2. รองรับอตัราส่วนภาพ ได้ทั้ง 16:9
Input SD Video และ 4:3 หรือมากกว่า
Mixer/Switcher 3. ชอ่งสัญญาณวีดีโอขาออก
(ต่อ) (Main Output) สามารถเลือกได้ทั้ง

แบบ Composite Video ไม่น้อยกว่า
2 ชอ่งแบบ Composite Video
ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง และ YUV 1 ชอ่ง
4. มีชอ่งสัญญาณเสียงขาเขา้
แบบ RCA และ XLR โดยเลือก
ประเภทสัญญาณได้ทั้งแบบ Stereo
หรือ Mono หรือดีกว่า
5. มีชอ่งสัญญาณวีดีโอขาออก AUX 
OUT x แบบ Composite Video
รวมไม่น้อยกว่า 4 ชอ่ง
6. สลับสัญญาณภาพ โดยใชคั้นโยก
(T-Bar) หรือปุ่มกดได้

รวม 4 โครงการ 697,300

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองเสียง - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองเสียงอเนกประสงค์ 15,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
อเนกประสงค์เคล่ือนที่ เคล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล)

ประกอบด้วย ขนาดล าโพงไม่ต่ ากว่า
15 นิ้ว ก าลังขยายในตัวไม่ต่ ากว่า 
300 วัตต์ พร้อมไมค์สาย ไมค์ลอย

รวม 1 โครงการ 15,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

6. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจดัซ้ือ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้องถา่ยภาพ 27,200 ภายใน ส านักการชา่ง
กล้องถา่ยภาพ ระบบดิจติอล ความละเอยีด 16 ล้าน (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง
ระบบดิจติอล พิกเซล จ านวน 2 ตัว โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
 1) เป็นกล้องคอมแพค 
(Compact Digital Camera) 
 2) ความละเอยีดที่ก าหนด
เป็นความละเอยีดที่เซ็นเซอร์ภาพ 
(Image Sensor) 
 3) มีระบบแฟลชในตัว 
 4) สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึก-
ขอ้มูลได้อยา่งสะดวกเมื่อขอ้มูลเต็ม 
หรือเมื่อต้องการเปล่ียน 
 5) สามารถโอนถา่ยขอ้มูลจากกล้อง
ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
 6) มีกระเป๋าบรรจกุล้อง
(ตามบัญชรีาคากลางมาตรฐาน-
ครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)   

รวม 1 โครงการ 27,200

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบผด. 02/1

7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 432,000 ภายในศูนย์ ส านักการ
จ านวน 2 เคร่ือง (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
คุณสมบัติ เป็นเคร่ืองก าเนิดกระแส และส่ิงแวดล้อม
ไฟฟ้าความถีต่่ าและความถีป่านกลาง
ใชก้ระตุ้นกล้ามเนื้อ และปลายประสาท
เพื่อการรักษาทางกายภาพบ าบัด
ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกีย่วกบักล้ามเนื้อ
และปลายประสาท
ชว่ยในการไหลเวียนของเลือด
ลดอาการปวด และเพิ่มความแขง็แรง
ของกล้ามเนื้อ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีหน้าจอสีระบบสัมผัส ระบบ
TFT สามารถอา่นค่าตัวแปรต่างๆ 
รวมทั้งเกบ็ขอ้มูล
 2. มีโปรแกรมส าเร็จรูปให้เลือกรักษา
ได้ 42 โปรแกรม และสามารถเกบ็
ขอ้มูลของการรักษาได้
 3. มีรายละเอยีดของโปรแกรม
แนะน าในการรักษา พร้อมแสดงภาพสี

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 4. ใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
(ต่อ) 5. สามารถเลือกให้การรักษา

ด้วยกระแสไฟฟ้าได้ ดังนี้
5.1 กระแสอนิเตอร์เฟอร์เรนเชยีล
 - มีขัว้กระตุ้น แบบ 2 ขัว้ และ 4 ขัว้ 
โดยแบบ 4 ขัว้ มีทั้งแบบ Classic, 
Isoplanary, Dipole vector
automatic , Dipole vector Manual
 - ตัวน าคล่ืนความถี ่2-10 กโิลเฮิรตซ์ 
ความถีท่ี่ใชใ้นการกระตุ้น (AMF)
0-200 เฮิรตซ์
  - ความถีข่องการกวาดของสเปกตรัม
1/1s, 6/6s, 12/12s และ 1/30/1/30s 
ความเขม้ของกระแส (Amplitude)
0-100 มิลลิแอมแปร์                   
5.2 การกระตุ้นด้วยกระแสรัชเชีย่น (IAC)*
 - ตัวน าคล่ืนความถี ่2-10 กโิลเฮิรตซ์

 - ความถี ่0-100 เฮิรตซ์ ความเขม้ 
ของกระแส  0-100 มิลลิแอมแปร์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 5.3 กระแสความถีต่่ า (TENS) 
(ต่อ) มี Symmetrical และ Asymmetrical

 - ชว่งกระตุ้น 10-400 ไมโครวินาที
 - ความถี ่1-200 เฮิรตซ์
 - ความถีแ่บบลูกคล่ืนเป็นชดุๆ 
(burst) 1-7 เฮิรตซ์         
 โปรแกรมการกวาดของสเปกตรัม
1/1s,12/12s,6/6s,1/30/1/30s 
โปรแกรม Surge มี Ramp Up
0-9 วินาท,ี Hold time 1-60 วินาท,ี 
Ramp down 0-9  วินาที 
และ Interval time 1-120 วินาที 

 - ความเขม้ของกระแส 0 - 140
มิลลิแอมแปร์ 
5.4 กระแส High voltage
 - ความถี ่1-200 เฮิรตซ์
 - สามารถปรับความถีข่องการกวาด 
สเปกตรัม 
(Frequency modulation) 


แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ได้ต้ังแต่ 0-100 เฮิรตซ์


(ต่อ)  - Surge:Ramp-up 0-9 วินาท,ี

Hold time 1-60 วินาท,ี 
Ramp-down 0-9 วินาท,ี 
Interval time 1-120  ความต่างศักย์
กระแส 0-500 โวลต์
5.5 กระแสความถีต่่ า (ทั่วๆไป)
 - กระแสไดอะไดนามิค MF, DF,
CP, CPid, LP

 - ความเขม้ของกระแส 0-70 มิลลิแอมแปร์
5.6 กระแส Microcurrent
 - ความถี ่0.1-1000 เฮิรตซ์
 - ความเขม้กระแส 10 ไมโครแอมแปร์
 –1 มิลลิแอมแปร์
5.7 กระแสตามแบบ Trabert 
(2-5 According to Trabert)
5.8 กระแสความถีต่่ าแบบส่ีเหล่ียม
(Rectangular pulsed current)
 - ชว่งกระตุ้น 0.02-1000 มิลลิวินาที

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า  - ชว่งพัก 5 มิลลิวินาที - 5วินาที
(ต่อ)  - ความถี ่0.2-200 เฮิรตซ์        

 - ความเขม้กระแส 0-80 มิลลิแอมแปร์
5.9 กระแสความถีต่่ าแบบสามเหล่ียม 

(Triangular pulsed current)
 - ชว่งกระตุ้น 0.1-1000 มิลลิวินาที
 - ชว่งพัก 5 มิลลิวินาท-ี5วินาที
 - ความถี ่0.2-200 เฮิรตซ์
 - ความเขม้กระแส 0-80 มิลลิแอมแปร์
5.10 กระแสตรงแบบชว่ง 
(MF interrupted galvaniccurrent)
 - ความเขม้ของกระแส 0-40
มิลลิแอมแปร์
5.11 กระแสไฟฟ้าทุกกระแสสามารถ
ต้ังเวลาการรักษาได้ 0-60 นาที
สามารถต้ังเวลาในการรักษาได้
0 - 60 นาที สามารถให้การรักษา 
แบบ 2 ชอ่งการรักษา อยา่งเป็นอสิระ

ต่อกนัในการเลือกชอ่งการรักษา,

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า รูปแบบกระแส,เวลา และความเขม้
(ต่อ) ในการรักษาได้ 

2 จดัซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองดึงคอ 450,000 ภายในศูนย์ ส านักการ
อตัโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า และหลังอตัโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

จ านวน 1 ชดุ ประกอบไปด้วย และส่ิงแวดล้อม
เคร่ืองดึงคอ และหลัง เตียงปรับระดับ
คุณสมบัติ ใชใ้นการรักษาทางกายภาพ
บ าบัดบรรเทาอาการผิดปกติที่เกดิขึน้
เนื่องมาจากเส้นประสาทถกูกดทับ จากการ
แคบตัวของชอ่งระหว่างกระดูก ดังนี้
1. ใชก้บัไฟฟ้า 240 V ความถี ่50-60 Hz
2 เป็นเคร่ืองที่ควบคุมการท างาน
ด้วยระบบโพรเซสเซอร์ มี Self Test 

ขณะเปิดเคร่ืองทุกคร้ัง
3. หน้าจอเป็นสีระบบสัมผัส 

(Touch Screen)  ชนิด TFT 
4. สามารถเลือกการใชง้านใน

รูปแบบภาษาไทย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

7. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง 5. สามารถใชง้านได้จาก 3 โหมด 
อตัโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า คือ จาก โปรแกรมรักษา (Protocol) 
(ต่อ) จากโปรแกรมที่บันทึก (Favorite)

และปรับค่าเอง (Manual)
4.4 สามารถเลือกแรงดึงในการแสดง
ในหน่วย นิวตัน,ปอนด์ 
หรือกโิลกรัมได้ แบบ  Manual 
สามารถใชง้านได้ 5 ลักษณะ คือ 
 -  แบบคงที่ ( Static traction )
 - แบบเป็นจงัหวะ
(Intermittenttraction)

 -  แบบโปรเกรสซีฟ (Progressive) 
โดยสามารถต้ังได้ 1-25 ขัน้     
 -  แบบรีเกรสซีฟ (Regressive)
โดยสามารถต้ังได้ 1-25 ขัน้
แบบไซคลิก (Cyclic)
สามารถต้ังแรงดึงได้สูงสุด 900 N 
(90 Kg.) และสามารถต้ังแรงดึง
ได้ต่ าสุด 15 N (1.5 Kg.)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จดัซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง พร้อมสามารถเลือกต้ังจาก
อตัโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัวได้
(ต่อ) 6. ความละเอยีดในการปรับแรงดึง 

ขัน้ละ 0.1 กโิลกรัม       
7. มีระบบเตือนเมื่อแรงดึง
มากกว่า 20 กโิลกรัม (200 นิวตัน) 
8. สามารถต้ังความเร็วในการดึงได้
0.1-5 กโิลกรัม/วินาที 

หรือเลือกจากแผนภาพได้ 
9. สามารถต้ังเวลาหน่วงการดึง
และคลายได้แยกจากกนัได้
ระหว่าง 1 วินาที ถงึ 59 นาที
10. เวลาในการรักษาสูงสุด 150 นาที 
ขึน้กบัจ านวนรอบที่ต้ัง  
11. มีโปรแกรมการรักษา (Protocol)
แนะน าขอ้มูลการรักษาเชงิคลินิกและ
มีรูปภาพแสดง
12. สามารถบันทึกโปรแกรม
เพิ่มเติมได้ มากกว่า 100 โปรแกรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จดัซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง มีสวิทซ์หยดุการท างานส าหรับคนไข้
อตัโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า แบบใชส้าย
(ต่อ) 13. ระดับความปลอดภยั  I Type B 

ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 

คุณสมบัติทั่วไปของเตียง 
(Traction treatment couch) ดังนี้
1. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

โดยส่วนบนรองรับศีรษะและล าตัว 
และส่วนล่างรองรับสะโพกและขา
สามารถปรับเล่ือนแยกออกจากกนัได้ 
โครงสร้างเตียงแขง็แรงทนทาน

เบาะท าด้วยหนังเทียมอยา่งดี 
ไม่ยบุตัวเมื่อเลิกใชง้าน ท าความสะอาดง่าย 
2. ขนาดของเตียง (กว้างxยาว) 
ประมาณ 67x195 ซม.         
3. สามารถปรับความสูง-ต่ า
ของเตียงได้ประมาณ 46-95 ซม. 
โดยใชร้ะบบไฟฟ้า 
4. สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 200 กโิลกรัม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จดัซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง 5. มีล้อ 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการ
อตัโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า เคล่ือนยา้ย และสามารถล็อคให้อยู่
(ต่อ) กบัที่ได้ด้วยระบบขาพิเศษ 4 ขา

6. เกา้อีร้องรับขาฐานท าด้วย
สแตนเลสอยา่งดี สามารถปรับระดับ
สูงต่ าแยกกนัสองขา้งได้

3 จดัซ้ือเคร่ืองฟื้นคืน - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองฟื้นคืน 140,000 ภายในศูนย์ ส านักการ
คล่ืนหัวใจด้วยไฟฟ้า คล่ืนหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอตัโนมัติ (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
แบบอตัโนมัติ (AED) (AED) จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สามารถใชใ้นการชว่ยเหลือผู้ป่วย
ที่มีอายมุากกว่า 8 ปี หรือ น้ าหนัก
ไม่น้อยกว่า 25 กโิลกรัม โดยใช้
อเิรคโตรดส าหรับผู้ใหญ ่และผู้ป่วย
ที่มีอายต้ัุงแต่ 1 ปี ถงึ 8 ปี หรือ
น้ าหนักน้อยกว่า 25 กโิลกรัม  
โดยใชอ้เิลคโตรด ส าหรับเด็ก
2. ใชง้านง่ายโดยจะเร่ิมท างาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จดัซ้ือเคร่ืองฟื้นคืน และให้ค าแนะน าการใชง้านทันที
คล่ืนหัวใจด้วยไฟฟ้า เมื่อเปิดฝาเคร่ือง (Automatic
แบบอตัโนมัติ (AED) Turn on when Cover is Opened)
(ต่อ) โดยไม่ต้องกดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อความสะดวก

ในกรณีเกดิเหตุการณ์ฉกุเฉนิ
3. สามารถท าการวิเคราะห์สัญญาณ
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจโดยอตัโนมัติเมื่อ
ท าการติดแผ่นอเิรคโตรดและมีค าแนะน า
การใชง้านและการชว่ยเหลือผู้ป่วย
ด้วยระบบเสียงเป็นภาษาไทย
4. สามารถตรวจสอบการเคล่ือนไหว 
(Movement Detection)
เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์
จงัหวะการเต้นของหัวใจ เมื่อพบเคล่ือนไหว
เคร่ืองจะแจง้เตือนด้วยเสียง
5. เคร่ืองจะไม่ท าการชอ็ค
กรณีตรวจวิเคราะห์พบจงัหวะการเต้น
ของหัวใจที่เป็นปกติ โดยจะให้
ค าแนะน าด้วยเสียงที่ชดัเจนว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จดัซ้ือเคร่ืองฟื้นคืน "ไม่จ าเป็นต้องท าการชอ็ค" 
คล่ืนหัวใจด้วยไฟฟ้า เคร่ืองจ าท าการชอ็ค กรณีตรวจ
แบบอตัโนมัติ (AED) วิเคราะห์พบจงัหวะการเต้นของหัวใจ
(ต่อ) ที่ผิดเป็นปกติ โดยจะให้ค าแนะน า

ด้วยเสียงที่ชดัเจนว่า
"จ าเป็นต้องท าการชอ็ค"
6. เคร่ืองสามารถท าการทดสอบ
ตัวเอง (Self-Test) ประจ าวัน 
ประจ าเดือน ทุกคร้ังที่ท าการเปิด
เคร่ืองโดยอตัโนมัติเพื่อท าการตรวจ
เชค็สถานะความพร้อมส าหรับการ
ใชง้านของเคร่ือง

รวม 3 โครงการ 1,022,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบผด. 02/1

8. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 โครงการติดต้ังผ้าม่าน - เพื่อติดต้ังผ้าม่านภายในห้องประชมุ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ห้องประชมุอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 300 ตารางเมตร (ตามราคาท้องถิน่

และตามแผนผังติดต้ังของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม)

รวม 1 โครงการ 200,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

8. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
8.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือถงัต้มน้ าร้อน - เพื่อจดัซ้ือถงัต้มน้ าร้อน 15,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ความจนุ้ าไม่ต่ ากว่า 20 ลิตร (งบเทศบาล)
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 โครงการ 15,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

8. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
8.3 แผนงานเคหะและชมุฃน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ 45,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
แบบขอ้แขง็ แบบขอ้แขง็ จ านวน 3 เคร่ือง (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ประเภทเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ และส่ิงแวดล้อม
กระบอกสูบเด่ียว ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 35 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1 กโิลวัตต์

2 จดัซ้ือรถเขน็ส าหรับขนขยะ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ/จา้งท ารถเขน็ 35,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
ขยะมูลฝอยส าหรับขนขยะในตลาดสด (งบเทศบาล) สาธารณสุข
เทศบาลเมืองมหาสารคาม และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 15 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่วางของขนาดไม่น้อยกว่า
50x32x145 ซม. ภายในทาสีกนัสนิม
ด้านนอก พ่นเคลือบสีส้มและมีแถบ
สะท้อนแสงด้านหน้า
- สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 
200 กโิลกรัม
- ล้อแม็ค ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- เคล่ือนที่โดย 4 ล้อ

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

8. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
8.3 แผนงานเคหะและชมุฃน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือรถเขน็ส าหรับขนขยะ - มีตราสัญลักษณ์โลโกเ้ทศบาล
(ต่อ) เมืองมหาสารคาม

3 โครงการจดัซ้ือ  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญา้- 28,500 ภายใน ส านักการชา่ง
เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้แขง็ แบบขอ้แขง็ จ านวน 3 เคร่ือง โดย (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

มีคุณลักษณะดังนี้
 1. เป็นเคร่ืองตัดหญา้แบบสะพาย
 2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 4. พร้อมใบมีด

4 โครงการจดัซ้ือ  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง 20,400 ภายใน ส านักการชา่ง
เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ พุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
ขนาด 22 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เคร่ืองยนต์แบบมือถอื
2) ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
3) ความจกุระบอกสูบขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 ซีซี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

8. ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
8.3 แผนงานเคหะและชมุฃน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือ 4) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
ขนาด 22 นิ้ว (ต่อ) 6) ใบมีดตัดสามารถใชไ้ด้ 2 ด้าน

5 โครงการจดัซ้ือเล่ือยยนต์  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต์ 24,000 ภายใน ส านักการชา่ง
12 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
 2. ขนาดโซ่ 3/8
 3. ความยาวบาร์ 12 นิ้ว
 4. เคร่ืองยนต์เบนซิน

รวม 5 โครงการ 152,900

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 



แบบผด. 02/1

9. ครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือชดุผจญเพลิง - เพื่อจดัซ้ือชดุผจญเพลิง (ชดุนอร์แม็ค) 180,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ประกอบด้วย เส้ือ หมวก กางเกง ฮูด (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
ถงุมือ และรองเท้า จ านวน 3 ชดุ บรรเทาสาธาณภยั)

2 จดัซ้ือเคร่ืองชว่ยหายใจ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองชว่ยหายใจแบบ 300,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
แบบอดัอากาศ (SCBA) อดัอากาศ (SCBA) ชนิดสะพายหลัง (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ
ชนิดสะพายหลัง ประกอบด้วย หน้ากากเต็มหน้า บรรเทาสาธาณภยั)

ชดุสะพายหลัง และถงัอากาศ จ านวน 3 ชดุ

3 จดัซ้ือรถยนต์ดับเพลิงกูภ้ยั - เพื่อจดัซ้ือรถยนต์ดับเพลิงกูภ้ยั 9,500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ในที่สูงแบบบันไดเล่ือน ในที่สูงแบบบันไดเล่ือน จ านวน 1 คัน (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ

เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ บรรเทาสาธาณภยั)
ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ
4 จงัหวะ ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
ถงับรรจนุ้ ามีขนาดไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร ถงับรรจโุฟม ความจุ
ไม่น้อยกว่า 300 ลิตร พร้อมเครน
กระเชา้ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร

รวม 3 โครงการ 9,980,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

9. ครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ
9.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิง - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิง 18,000 ภายในโรงเรียน กองการศึกษา
ชนิดผงเคมีแห้ง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (งบเทศบาล) เทศบาลโพธิศ์รี

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลโพธิศ์รี 
จ านวน 10 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 Kg 15lbs
น้ าหนักเคมีไม่น้อยกว่า 6.8 Kg
น้ าหนักรวมไม่เกนิ 10.1 Kg
2. แรงขบัดัน N2 GAS 
แรงดันใชง้านปกติ 200 Psi 
3. ระยะเวลาฉดีใช ้APPROX
20 Sec.
4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
เส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

รวม 1 โครงการ 18,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
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10. ครุภณัฑ์ส ำรวจ
10.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจดัซ้ือเทปวัดระยะทาง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเทป 2,000 ภายใน ส านักการชา่ง
ทางไฟเบอร์กลาส วัดระยะทาง แบบไฟเบอร์กลาส (งบเทศบาล) เขตเทศบาล
ความยาว 60 เมตร ความยาว 60 เมตร จ านวน 1 อนั 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
 - สายเทปท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส
 - เทปมีความยาว 60 เมตร   
 - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1เซนติเมตร 
 และขดีแบ่งยอ่ยทุก ๆ 2 มิลลิเมตร   
 - หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกนิ
13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกนิ
0.5 มิลลิเมตร 
 -มีด้ามจบัและที่หมุนม้วนเทป
และโครงป้องกนัเส้นเทปท าด้วย
พลาสติก (ตามราคาท้องถิน่)  

2 โครงการจดัซ้ือเทปวัดระยะทาง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเทป 4,200 ภายใน ส านักการชา่ง
ความยาว 50 เมตร วัดระยะทางความยาว 50 เมตร  (งบเทศบาล) เขตเทศบาล

จ านวน 1 อนั โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - สายเทปท าด้วยวัสดุ  

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

10. ครุภณัฑ์ส ำรวจ
10.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือเทปวัดระยะทาง Stainless steel    
ความยาว 50 เมตร (ต่อ)  - เทปมีความยาว 50 เมตร   

 - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร
และขดีแบ่งยอ่ยทุก ๆ 1 มิลลิเมตร   
 - หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกนิ 
13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกนิ
0.5 มิลลิเมตร  
 - มีด้ามจบัและที่หมุนม้วนเทป
และโครงป้องกนัเส้นเทปท าด้วยโลหะ
 - มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้
(ตามราคาท้องถิน่)

3 โครงการจดัซ้ือเทปวัดระยะทาง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเทปวัด 7,200 ภายใน ส านักการชา่ง
ความยาว 100 เมตร วัดระยะทาง ความยาว 100 เมตร (งบเทศบาล) เขตเทศบาล

จ านวน 1 อนั โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - สายเทปท าด้วยวัสดุ 
Stainless steel     
 - เทปมีความยาว 100 เมตร   
 - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

10. ครุภณัฑ์ส ำรวจ
10.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือเทปวัดระยะทาง และขดีแบ่งยอ่ยทุก ๆ 1 มิลลิเมตร   
ความยาว 100 เมตร  - หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกนิ
(ต่อ) 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกนิ 

0.5 มิลลิเมตร  
 - มีด้ามจบัและที่หมุนม้วนเทป
และโครงป้องกนัเส้นเทปท าด้วยโลหะ
 - มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้
(ตามราคาท้องถิน่)  

รวม 3 โครงกำร 13,400

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จ านวน 2 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยูภ่ายในประมวลผลกลาง

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ Graphics Processing Unit
ส าหรับงานประมวลผล ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลัก
แบบที่ 1 (ต่อ) ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Disk ขนาดความจไุม่น้อยกว่า
120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) 
ส าหรับงานประมวลผล แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
แบบที่ 1 (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

2 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 60,000 ภายใน กองกจิการสภา
ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (งบเทศบาล) กองกจิการสภา
แบบที่ 2 (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จ านวน 2 ชดุ
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
ส าหรับงานประมวลผล แบบ Cache Memory 
แบบที่ 2 (ต่อ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ า ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใชห้น่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
ส าหรับงานประมวลผล DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
แบบที่ 2 (ต่อ) - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)

ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1,000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
ส าหรับงานประมวลผล พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
แบบที่ 2 (ต่อ) ประจ าปี พ.ศ. 2561)

3 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 30,000 ภายใน กองกจิการสภา
หรือชนิด LED ขาวด า หรือ ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network (งบเทศบาล) กองกจิการสภา

แบบที่ 2 จ านวน 2 เคร่ือง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอยีดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (Network Interface) แบบ 10/100
หรือชนิด LED ขาวด า /1000 Base-T หรือดีกว่า
(ต่อ) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือ

สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter,
Legal และ Custom 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561)

4 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000 ภายใน กองกจิการสภา
ขนาด 800VA ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง (งบเทศบาล) กองกจิการสภา

มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561)
ขนาด 800VA (ต่อ)

5 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล) และแผนงาน
ส าหรับงานประมวลผล โดยมีรายละเอยีดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต้องมีความเร็วสัญญาณ
โน้ตบุ๊ก นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
ส าหรับงานประมวลผล และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกา
(ต่อ) ได้ในกรณีที่ต้องใชค้วามสามารถใน

การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB
จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีด
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Network Interface)
โน้ตบุ๊ก แบบ 10/100/1000 Base-T 
ส าหรับงานประมวลผล หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
(ต่อ) - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อแบบ HDMI
หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- สามารถใชง้านได้ไม่น้อยกว่า
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

6 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 180,000 ภายใน กองวิชาการ
ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และแผนงาน
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 6 เคร่ือง

โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ส าหรับงานประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แบบ Cache Memory 
(ต่อ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing
Unit  ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใชห้น่วย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ส าหรับงานประมวลผล ไม่น้อยกว่า 2 GB
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
(ต่อ) - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)

ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1,000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
ส าหรับงานประมวลผล 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
(ต่อ) ประจ าปี พ.ศ. 2561)

7 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง 2,500 ภายใน กองวิชาการ
ขนาด 800 VA ส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ และแผนงาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รวม 7 โครงการ 342,500

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล
โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผลส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานรักษาความสงบ

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เรียบร้อย)
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณ

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผลความสามารถในการประมวลผลสูง
(ต่อ) - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)

ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB
จ านวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีด 
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) 
(ต่อ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อแบบ HDMI 
หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- สามารถใชง้านได้ไม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g n. ac)
และ Bluetooth
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

2 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - เพื่อจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ประมวลผล แบบที่ 2 ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 (งบเทศบาล) (งานป้องกนัและ

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บรรเทาสาธาณภยั)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับ แบบ Cache Memory 
ประมวลผล แบบที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว
(ต่อ) สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
(1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ า ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(2) มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing
Unit  ที่สามารถใชห้น่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใชห้น่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
ประมวลผล แบบที่ 2 DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
(ต่อ) - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)

ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1,000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย จ านวน 2 เคร่ือง
ประมวลผล แบบที่ 2 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
(ต่อ) พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ประจ าปี พ.ศ. 2561)

รวม 2 โครงการ 81,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.3 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง 64,000 ภายใน กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (งบเทศบาล) กองการศึกษา
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จ านวน 4 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า
120 GB จ านวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.3 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5. มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
6. มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
ส าหรับกองการศึกษา
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2561)

2 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง 23,600 ภายใน กองการศึกษา
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 4 เคร่ือง (งบเทศบาล) กองการศึกษา
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.3 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
(ต่อ) 1 kVA (600 Watts)

2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที ส าหรับ
กองการศึกษา (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561)

รวม 2 โครงการ 87,600

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง 90,000 ภายในส านักการ ส านักการ
ส าหรับงานประมวลผล คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข
แบบที่ 2 แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 3 เคร่ือง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(2) มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพ

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวล
ส าหรับงานประมวลผล ผลกลางแบบ Graphics Processing
แบบที่ 2 (ต่อ) Unit  ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใชห้น่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T หรือดีกว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
ส าหรับงานประมวลผล - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบที่ 2 (ต่อ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2561)

2 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง 21,000 ภายในส านักการ ส านักการ
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
ประมวลผล (ต่อ) Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า

2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใชค้วามสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด
DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือชนิด Solid State Drive 
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB
ประมวลผล (ต่อ) จ านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีด
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อแบบ HDMI
หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- สามารถใชง้านได้ไม่น้อยกว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน และ Bluetooth
ประมวลผล (ต่อ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

3 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง 17,700 ภายในส านักการ ส านักการ
ขนาด 1 kVA ไฟฟ้าขนาด 1 kVA จ านวน 3 เคร่ือง (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า

               1 kVA (600 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,800 ภายในส านักการ ส านักการ
ชนิดเลเซอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข
หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 3 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
(18 หน้า/นาท)ี มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอยีดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter,
legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561)

รวม 4 โครงการ 136,500

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 66,000 ภายใน กองสวัสดิการสังคม
ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม
แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ Graphics Processing Unit
ส าหรับงานประมวลผล ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลัก
แบบที่ 1 (ต่อ) ในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Disk ขนาดความจไุม่น้อยกว่า
120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า
จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Network Interface) แบบ 10/100
ส าหรับงานประมวลผล 1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
แบบที่ 1 (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง

- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

2 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,800 ภายใน กองสวัสดิการสังคม
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม
หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 3 เคร่ือง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - มีความละเอยีดในการพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
หรือชนิด LED ขาวด า - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
(ต่อ) ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจ า (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter,
legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

3 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 7,500 ภายใน กองสวัสดิการสังคม
ขนาด 800 VA ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
ขนาด 800 VA 800 VA (480 Watts)
(ต่อ) - สามารถส ารองไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561)

รวม 3 โครงการ 81,300

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง-  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง 30,000 ภายใน ส านักการชา่ง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน- คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง
ประมวลผล แบบที่ 2 แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 MB ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือเคร่ือง- แบบ Graphics Processing Unit
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน- สามารถใชห้น่วยความจ าหลัก
ประมวลผล แบบที่ 2 ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
(ต่อ) 2 GB หรือ

 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
มีความสามารถในการใชห้น่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย 
(Network Interface) แบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือเคร่ือง- 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน- จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
ประมวลผล แบบที่ 2  - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ 
(ต่อ) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง 

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จ านวน 1 หน่วย      
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ-
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561)

2 โครงการจดัซ้ือ  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง- 16,000 ภายใน ส านักการชา่ง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (งบเทศบาล) ส านักการชา่ง
ส าหรับงานส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
 พื้นฐาน ดังนี้   

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือ ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
คอมพิวเตอร์ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ส าหรับงานส านักงาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า
(ต่อ) จ านวน 1 หน่วย 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล(Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุ-
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
 - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

11. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือ ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
คอมพิวเตอร์  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
ส าหรับงานส านักงาน  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
(ต่อ) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561)   

รวม 2 โครงการ 46,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 

ครุภัณฑ์อื่น 



แบบผด. 02/1

12. ครุภณัฑ์อ่ืน
12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือป้ายสามเหล่ียม - เพื่อจดัซ้ือป้ายสามเหล่ียม 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
หยดุตรวจชนิดโปร่ง หยดุตรวจชนิดโปร่ง จ านวน 2 ชดุ (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดความสูง เรียบร้อย)
ไม่น้อยกว่า 156 ซม. X ความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 100 ซม. ไฟหมุนขนาด 4.8 นิ้ว
10 วัตต์ ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ 
ด้านละ 1 หลอด
โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค ขาวตัดแดง
แผ่นป้ายหยดุตรวจ
ขนาดไม่น้อยกว่า 45x45 ซม.
ติดสัญลักษณ์ หยดุตรวจด้วย
สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง แผ่นเหล็กใส่ชือ่
หน่วยงานขนาดไม่น้อยกว่า 73x15 ซม.
สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ 
สามารถส่ังท าได้ ทั้งไฟบ้าน
หรือไฟแบตเตอร่ี หรือ ได้ทั้ง 2 ระบบ

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

12. ครุภณัฑ์อ่ืน
12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 จดัซ้ือป้ายจราจรเตือน - เพื่อจดัซ้ือป้ายจราจรเตือน 150,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จดุกลับรถขา้งหน้า จดุกลับรถขา้งหน้าพลังงาน (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ
พลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย ์จ านวน 6 ชดุ โดยมี เรียบร้อย)

คุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดของป้าย
ไม่น้อยกว่า 60x100 ซม. 
สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง
แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์
แบตเตอร่ี 12V/8Ah หลอด LED
Ultra Bright หลอด LED 
ไม่น้อยกว่า 140 ดวง กล่องควบคุม
การกระพริบ Microcontroller
ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด
มีปลอกใส PC แท้ เพิ่มค่าความสว่าง
สามารถปรับโหมดการกระพริบได้
3 โหมด ปรับค่าความถีไ่ด้

รวม 2 โครงการ 200,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

12. ครุภณัฑ์อ่ืน
12.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือเคร่ืองเล่น - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล 165,000 ภายใน กองการศึกษา
สนามเด็กเล่น ส าหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 1 ชดุ สามัคคีวิทยา
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ชดุอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 x 740 x 240 ซม.
2. ชดุรวมหนูน้อย (ขนาดไม่น้อยกว่า
1.10 x 4 x 2 เมตร) ชงิชา้ที่นั่ง
พลาสติก 4 ที่ มีเสากลาง ขาขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.40 x 5 x 1.90 เมตร

รวม 1 โครงการ 165,000

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

12. ครุภณัฑ์อ่ืน
12.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 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 จดัซ้ือและติดต้ังระบบ - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือและติดต้ัง 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ
GPS Tracking ระบบ GPS Tracking ติดตามรถยนต์ (งบเทศบาล) สาธารณสุข
ติดตามรถยนต์ เกบ็ขนมูลฝอย จ านวน 15 คัน และส่ิงแวดล้อม
เกบ็ขนมูลฝอย พร้อมค่าบ ารุง ค่า Report เป็นเวลา 1 ปี

2 โครงการจดัซ้ือ  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพร้อมติดต้ัง 2,500,000 ภายใน ส านักการชา่ง
พร้อมติดต้ัง เคร่ืองเล่นเด็กสนามกลางแจง้และ- (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล
เคร่ืองเล่นเด็ก อปุกรณ์ครบชดุ บริเวณสวนสุขภาพสมถวิล
สนามกลางแจง้ และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกยีรติฯ

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. อปุกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจง้ 
จ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย
 - สถานีชดุอโุมงค์เด็กน้อยจอมพลัง
จ านวน 1 เซท
 -สถานีชดุดนตรีกลางสวน จ านวน 1 เซท
 2. อปุกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจง้ 
จ านวน 2 ชดุ ประกอบด้วย
 -สถานีชดุเรือท่องสมุทร จ านวน 1 เซท 

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

12. ครุภณัฑ์อ่ืน
12.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการจดัซ้ือพร้อมติดต้ัง  -เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพร้อมติดต้ัง 2,000,000 ภายใน ส านักการชา่ง
เคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายและอปุกรณ์ครบชดุ (งบเทศบาลฯ) เขตเทศบาล

บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกยีรติฯ
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ-
กล้ามเนื้ออกและหลังส่วนบน
แบบไฮโดรลิก จ านวน 4 เคร่ือง
 2. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อไหล่ และหลังส่วนบน
แบบไฮโดรลิก จ านวน 4 เคร่ือง
 3. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าและด้านหลัง
แบบไฮโดรลิก จ านวน 4 เคร่ือง
4. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อท้องส่วนขา้งซ้ายและขวา
แบบไฮโดรลิก จ านวน 2 เคร่ือง
5. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อท้องและหลังส่วนล่างแบบ
ไฮโดรลิก จ านวน 4 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบผด. 02/1

12. ครุภณัฑ์อ่ืน
12.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการจดัซ้ือพร้อมติดต้ัง 6. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ
เคร่ืองออกก าลังกาย กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง
(ต่อ) แบบไฮโดรลิก จ านวน 4 เคร่ือง

7. อปุกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวม
และสร้างความหนาแน่นกระดูก
จ านวน 4 เคร่ือง
8. ม้านอนฝึกกล้ามเนื้อท้อง แบบโค้ง
จ านวน 4 เคร่ือง
9. อปุกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ขอ้เขา่ 
และสะโพก จ านวน 2 เคร่ือง
10. อปุกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ขอ้ต่อ
หัวไหล่ และแขน จ านวน 2 เคร่ือง

รวม 3 โครงการ 4,700,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

  



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


