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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. 2563 ฉบับนี้  มีรายละเอียดประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์  ขั้นตอน  และประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  รวมทั้งโครงการ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

 แผนกำรด ำเนินงำน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ซึ่งมาจากแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา

เทศบาลฯ 

คณะกรรมการ 
พฒันาเทศบาล                

เมืองมหาสารคาม 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบญัญติังบประมาณ     
รายจ่ายประจ าปี  2563 

ปิดประกาศใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ทราบ 

ทราบทราบ 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แผนภมิูการจดัท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

นายกเทศมนตรี           
เมืองมหาสารคาม 

แจง้สว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทราบ 

 

แจง้คณะกรรมการต่างๆที่
เกีย่วขอ้งแจง้สภาเทศบาล
เมอืงมหาสารคาม 
 

แจง้ชุมชนทัง้  
30 ชุมชน 

 

 

ประกาศ 
เป็นแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

 

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. 2563  ภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม   ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ด าเนินการเอง หรือที่อุดหนุน
หน่วยงานอื่นๆ  และโครงการ/กิจกรรมทีห่น่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ด้วย 

 ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง  4  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ
รวบรวมเป็นเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วนคือ 

  ส่วนที่ 1   บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ  
  ส่วนที่ 2   บัญชีจ านวนครุภัณฑแ์ละงบประมาณ 

จากนั้นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน   
แล้วเสนอนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เพ่ือประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  จะปิดประกาศ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วิสัยทัศนแ์ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

  วิสัยทัศน์ของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

“ องค์กรคุณภาพ การศึกษาเด่น 
เป็นเมืองน่าอยู่  สู่สังคมเป็นสุข” 

 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

 ❖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่ 1  กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ บุคลำกร  
      ระบบกำรบริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  

           เป้ำประสงค์รวม  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาล 
 

    ❖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่ 2  กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  
                เป้ำประสงค์รวม  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มาตรฐานทั่วถึง สร้างโอกาสการ

เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
 

           ❖ 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 ในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือการป้องกัน



 
 

 

ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต       
ให้เป็นเมือง สง่างาม  เมืองปลอดภัย และเมืองสะอาด  มีมาตรฐานดังนี้ 

1.1)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ า ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพียงพอเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.2)  ปรับปรุงไฟฟ้า และแสงสว่าง ถนนหนทาง และสถานที่สาธารณะให้สว่างครอบคลุม ทั่วถึงทุก 
พ้ืนที่  และมีระบบการดูแลรักษาท่ีดีอย่างมีประสิทธิภาพ  

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

เมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยระบบกล้องวงจรปิด CCTV 

1.6)  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สวนสาธารณะใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม เป็นเมือง
น่าอยู ่

1.7)  พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บขยะให้มีคุณภาพ 
1.8)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียและการรวบรวมน้ าเสียไปบ าบัด 

2.  ด้ำนกำรพัฒนำสังคมคุณภำพ 

พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี  สร้างสังคมเข้มแข็งและเอ้ืออาทร  มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม  ผู้คนมีความภาคภูมิใจในเมืองของตน  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นสุข  สร้างความประทับใจ
ต่อผู้มาเยือนจากต่างถ่ิน  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 ระหว่างครอบครัวกับ 
ชุมชน เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกัน  

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  สามารถ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงสวนสุขภาพและลานออกก าลังกายชุมชนให้มีสภาพที่ดีเหมาะสมทันสมัย
สามารถใช้ท ากิจกรรมสันทนาการต่างๆได้  โดยจัดให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนที่ไปใช้บริการ  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 และตรวจโรคที่บ้านด้วยโครงการดูแลด้วยใจห่วงใยเอ้ือ
อาทร 

  5)  ส่งเสริมลานชุมชน สถานที่ออกก าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค เป็นต้น 
  6)  ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพชุมชน 

4.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรคุณภำพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
อันจะท าให้งานการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ จึงก าหนดการบริหารจัดการงานเทศบาล ดังนี้ 

 



 
 

 

4.1  พัฒนาการบริการให้ประทับใจให้เป็นเทศบาลยิ้ม โดยบริการให้สะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  
ที่ดโีปร่งใสและเป็นธรรม โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจสูงสุด   

4.2  ร่วมคิด  ร่วมสร้างและประสานนโยบาย  โดยบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
สร้างโอกาสการเรียนรู้  การท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่น 
 4.3  พัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

4.4  เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้บริหารในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศบาล  
ข้อคิดเห็นต่างๆ หรือรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ facebook,LINE 

4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สร้าง
จิตส านึกในความรับผิดชอบในหน้าที่และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน 

4.6  สร้างเสริมแรงจูงใจและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
4.7  น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความ 

สะดวกเพ่ิมข้ึนรวมทั้งทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงาน มีความยืดหยุ่น โปร่งใส และมี
การประเมินผลเป็นระบบและเป็นธรรม 

4.8  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชาคม เพ่ือรับฟังความ 
คิดเห็นจากประชาชน 

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. 2563 

 
 

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี บุคลำกร

ระบบกำรบริกำรประชำชนตำมหลักธรรมมำภิบำล

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 7 3.62 1,490,000 1.42 ส านักปลัดเทศบาล

8 4.14 5,270,000 5.01 กองทะเบียนราษฎรฯ

4 2.07 255,000 0.24 กองกิจการสภา

     16 8.28 1,980,000 1.88 กองวิชาการและแผนงาน

1 0.52 50,000 0.05 กองคลัง

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 1.04 20,000 0.02 ส านักปลัดเทศบาล

1.3 แผนงาน การศึกษา 2 1.04 60,000 0.06 กองการศึกษา

1.4 แผนงาน สาธารณสุข 2 1.04 315,000 0.30 ส านักการสาธารณสุขฯ

1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 0.52 10,000 0.01 กองสวัสดิการสังคม

1.6 แผนงาน เคหะและชุมชน 2 1.04 600,000 0.57 ส านักการสาธารณสุขฯ

1.7 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.52 480,000 0.46 กองการศึกษา

1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.04 440,000 0.42 ส านักการช่าง

1.9 แผนงาน การพาณิชย์ 1 0.52 100,000 0.10 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 49 25.39 11,070,000 10.54

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

แบบ ผด. 01

แบบ ผด. 01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ

วัฒนธรรมและนันทนำกำร

2.1 แผนงาน การศึกษา 44 22.80 65,492,000 62.32 กองการศึกษา

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 8.81 3,520,000 3.35 กองการศึกษา

รวม 61 31.61 69,012,000 65.67

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

แบบ ผด. 01

แบบ ผด. 01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรคมนำคม

และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 0.52 100,000 0.10 กองวิชาการและแผนงาน

3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 28 14.51 17,069,000 16.24 ส านักการช่าง

3.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 3.63 730,000 0.69 ส านักการสาธารณสุขฯ

3.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 3 1.55 810,000 0.77 ส านักการช่าง

 

รวม 39 20.21 18,709,000 17.80

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. 01

แบบ ผด. 01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำสังคมมีสุข

และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 5 2.59 1,190,000 1.13 ส านักปลัดเทศบาล

1 0.52 50,000 0.05 กองวิชาการและแผนงาน

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 5 2.59 310,000 0.29 ส านักปลัดเทศบาล

4.3 แผนงาน การศึกษา 4 2.07 1,039,000 0.99 กองการศึกษา

4.4 แผนงาน สาธารณสุข 1 0.52 100,000 0.10 ส านักการสาธารณสุขฯ

4.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 7.25 1,950,000 1.85 ส านักการสาธารณสุขฯ

11 5.70 1,540,000 1.47 กองสวัสดิการสังคม

4.6 แผนงาน การพาณิชย์ 3 1.55 120,000 0.11 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 44 22.79 6,299,000 5.99

รวมท้ังส้ิน 193 100 105,090,000 100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

แบบ ผด. 01



 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 4 3.85 151,500 0.57 ส านักปลัดเทศบาล

1 0.96 360,000 1.35 กองทะเบียนราษฎรฯ

3 2.88 45,400 0.17 กองวิชาการและแผนงาน

4 3.85 103,800 0.39 กองคลัง

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 1.92 84,900 0.32 ส านักปลัดเทศบาล

1.3 แผนงาน การศึกษา 12 11.54 2,656,400 9.93 กองการศึกษา

1.4 แผนงาน สาธารณสุข 1 0.96 360,000 1.35 ส านักการสาธารณสุขฯ

1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2 1.92 13,900 0.05 กองสวัสดิการสังคม

1.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.96 32,000 0.12 กองการศึกษา

1.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.92 18,000 0.07 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 32 30.76 3,825,900 14.32

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 6 5.77 9,020,000 33.70 ส านักการสาธารณสุขฯ

1 0.96 1,920,000 7.17 ส านักการช่าง

2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.96 6,500,000 24.29 ส านักการช่าง

 

รวมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 8 7.69 17,440,000 65.16

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

3. ครุภัณฑ์กำรเกษตร

3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1 0.96 18,200 0.07 ส านักปลัดเทศบาล

3.2 แผนงาน สาธารณสุข 2 1.92 278,000 1.04 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวมครุภัณฑ์กำรเกษตร 3 2.9 296,200 1.11

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

ประเภทครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

4. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.96 50,000 0.19 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 1 0.96 50,000 0.19

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 2 1.92 33,000 0.12 กองวิชาการและแผนงาน

5.2 แผนงาน การศึกษา 3 2.88 1,234,000 4.61 กองการศึกษา

5.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.96 29,000 0.11 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 6 5.77 1,296,000 4.84

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

6. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

6.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 3 2.88 84,000 0.31 ส านักปลัดเทศบาล

10 9.62 373,000 1.39 กองวิชาการและแผนงาน

รวมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 13 12.50 457,000 1.71

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

7. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

7.1 แผนงาน สาธารณสุข 8 7.69 1,432,000 5.4 ส านักการสาธารณสุขฯ

7.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 2 1.92 555,000 2.1 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10 9.62 1,987,000 7.4

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

8. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

8.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 0.96 12,000 0.04 ส านักปลัดเทศบาล

8.2 แผนงาน การศึกษา 2 1.92 32,000 0.12 กองการศึกษา

8.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 0.96 28,500 0.11 ส านักการสาธารณสุขฯ

1 0.96 30,000 0.11 ส านักการช่าง

8.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.96 25,100 0.09 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 6 5.77 127,600 0.48

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

9. ครุภัณฑ์โรงงำน

9.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 3 2.88 16,500 0.06 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์โรงงำน 3 2.88 16,500 0.06

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

10. ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

10.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 1.92 300,000 1.12 ส านักปลัดเทศบาล

รวมครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 2 1.92 300,000 1.12

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 0.96 15,000 0.06 ส านักปลัดเทศบาล

3 2.88 90,900 0.34 กองวิชาการและแผนงาน

2 1.92 52,000 0.19 กองคลัง

11.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1 0.96 10,000 0.04 ส านักปลัดเทศบาล

11.3 แผนงาน การศึกษา 4 3.85 593,800 2.22 กองการศึกษา

11.4 แผนงาน สาธารณสุข 4 3.85 135,000 0.50 ส านักการสาธารณสุขฯ

11.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2 1.92 4,600 0.02 กองสวัสดิการสังคม

11.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.92 47,000 0.18 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 18.27 948,300 3.54

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

12. ครุภัณฑ์อ่ืน

12.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 0.96 20,000 0.07 ส านักการช่าง

รวมครุภัณฑ์อ่ืน 1 0.96 20,000 0.07

รวมท้ังส้ิน 104 100 26,764,500 100

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563



 (แบบ ผด. 02) 

 
 

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร 
ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และศึกษาดูงานของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

และพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก

ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ในการฝึกอบรมตามโครงการน้ี

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

สภาพแวดล้อมของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

และพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ในการฝึกอบรมตามโครงการน้ี

3 โครงการประเมินประสิทธิภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

การปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

และพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการประเมินประสิทธิภาพ และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

การปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

เมืองมหาสารคาม (ต่อ) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

ค่าของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก

ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ในการฝึกอบรมตามโครงการน้ี

4 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม 30,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล

และปรับปรุงครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถ (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล

ใช้งานได้ตามปกติ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และปรับปรุงท่ีดิน บ ารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบเทศบาล)

และส่ิงก่อสร้าง ท่ีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ของส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง 810,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

หลังคาอาคารส านักงาน หลังคาอาคารส านักงานเทศบาล (งบเทศบาล)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม พ้ืนท่ีรวม

ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

7 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้าง 150,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ห้องเก็บพัสดุส านักปลัดเทศบาลอาคารห้องเก็บพัสดุส านักปลัดเทศบาล (งบเทศบาล)

ขนาดกว้างxยาว ไม่น้อยกว่า

3.5x6.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 โครงการจัดการเลือกต้ัง - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

โครงการจัดการเลือกต้ัง (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล

ของท่ีระลึก ค่าวิทยากร 

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายไวนิล

ค่าป้ายกระดาน ค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกต้ัง ค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกต้ัง

ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

การเลือกต้ัง เอกสารประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายต่างๆ

และรายจ่ายอ่ืนท่ีเข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

9 โครงการแก้ปัญหา - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

ประชากรแฝงในเขตเทศบาล โครงการแก้ปัญหาประชากรแฝง (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

เมืองมหาสารคาม ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล

ของท่ีระลึก ค่าวิทยากร 

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายจ่ายอ่ืน

ท่ีเข้าลักษณะรายจายประเภทน้ี

10 โครงการส านักทะเบียนท้องถ่ิน - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม โครงการส านักทะเบียนท้องถ่ิน (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

และสถาบันการศึกษา สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส านักทะเบียนท้องถ่ิน และสถาบันการศึกษา

เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และสถาบันการศึกษา (ต่อ) และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล

ของท่ีระลึก ค่าวิทยากร 

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเช่าตกแต่งสถานท่ี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายจ่ายอ่ืน

ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี

11 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัว - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

ประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

และผู้พิการท่ีไม่สามารถ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

เคล่ือนท่ีได้ ในเขตเทศบาล ท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ 

เมืองมหาสารคาม ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดท าบัตรประจ าตัว ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล

และผู้พิการท่ีไม่สามารถ ของท่ีระลึก ค่าวิทยากร 

เคล่ือนท่ีได้ ในเขตเทศบาล ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เมืองมหาสารคาม (ต่อ) และรายจ่ายอ่ืนท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทน้ี

12 โครงการจัดอบรม - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

และให้ความรู้เก่ียวกับ โครงการจัดอบรม และให้ความรู้ (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

ระเบียบกฎหมาย เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย

การทะเบียนราษฎร การทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัว

บัตรประจ าตัวประชาชน ประชาชน และการเลือกต้ัง

และการเลือกต้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดอบรม ของท่ีระลึก ค่าวิทยากร 

และให้ความรู้เก่ียวกับ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ระเบียบกฎหมาย และรายจ่ายอ่ืนท่ีเข้าลักษณะ

การทะเบียนราษฎร รายจ่ายประเภทน้ี

บัตรประจ าตัวประชาชน

และการเลือกต้ัง (ต่อ)

13 โครงการส ารวจบุคคล - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะ โครงการส ารวจบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหา (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

และสิทธิของบุคคลท่ีตกหล่น สถานะ และสิทธิของบุคคลท่ีตกหล่น

ทางทะเบียนราษฎร ทางทะเบียนราษฎร

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของรางวัล

ของท่ีระลึก ค่าวิทยากร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส ารวจบุคคล ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดท าส่ือเอกสาร

เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะ ประชาสัมพันธ์โครงการ 

และสิทธิของบุคคลท่ีตกหล่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายจ่ายอ่ืน

ทางทะเบียนราษฎร (ต่อ) ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี

14 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม 30,000 ภายใน กองทะเบียน

และปรับปรุงครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถ (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

ใช้งานได้ตามปกติ ราษฎรและบัตรฯ

15 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 70,000 ภายใน กองทะเบียน

และปรับปรุงท่ีดิน บ ารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบเทศบาล) กองทะเบียน ราษฎรและบัตรฯ

และส่ิงก่อสร้าง ท่ีสามารถใช้งานได้ ราษฎรและบัตรฯ

ตามปกติของส านักปลัดเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

16 โครงการจัดท ารายงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองกิจการสภา

แสดงผลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล)

ตามนโยบายผู้บริหาร ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา

กองกิจการสภา เทศบาล ประจ าปี 2562 ค่าจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการจัดท าเอกสาร

รวบรวมเอกสาร รวบรวมข้อมูล

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับโครงการน้ี

17 โครงการรับฟังความคิดเห็น - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองกิจการสภา

ของประชาชน จัดสถานท่ีประชุม ค่าเช่าสถานท่ี (งบเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การประชุม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียน

ค่าจ้างเหมาท าอาหาร ค่าจ้างเหมา

ท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรับฟังความคิดเห็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการประชุม

ของประชาชน (ต่อ) ค่าจ้างท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ในโครงการน้ี

18 โครงการศึกษาและแลกเปล่ียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองกิจการสภา

เรียนรู้งานกิจการสภา การใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (งบเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม

ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการศึกษาและแลกเปล่ียน ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เรียนรู้งานกิจการสภา (ต่อ) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม

19 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 5,000 ภายใน กองกิจการสภา

และปรับปรุงท่ีดิน บ ารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบเทศบาล) กองกิจการสภา

และส่ิงก่อสร้าง ท่ีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

20 โครงการจัดท าวารสาร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 250,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด าเนินโครงการจัดท าวารสาร (งบเทศบาล) และแผนงาน

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร

เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลเมือง

มหาสารคาม และรายจ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

21 โครงการจัดท าปฏิทินผลงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 150,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ด าเนินโครงการจัดท าปฏิทินผลงาน (งบเทศบาล) และแผนงาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ ปฏิทิน

ผลงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดท าปฏิทินผลงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 6,000 ฉบับ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และรายจ่ายอ่ืนๆ 

(ต่อ) ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

22 โครงการประชาสัมพันธ์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 150,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ข้อมูลข่าวทางส่ือโทรทัศน์ ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ (งบเทศบาล) และแผนงาน

หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ข้อมูลข่าวทางส่ือโทรทัศน์

และสถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน

(สถานีหลัก และสถานีย่อย) และสถานีวิทยุกระจายเสียง

(สถานีหลัก และสถานีย่อย)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างส่ือโทรทัศน์เคเบ้ิลทีวี

หนังสือพิมพ์ท้ังส่วนกลางและส่วน

ท้องถ่ิน และรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

23 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (งบเทศบาล) และแผนงาน

และส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริม

ท้องถ่ิน "ตักสิลามหาสงกรานต์ การท่องเท่ียวท้องถ่ิน

พ้ืนท่ีเล่นน้ า ปลอดภัยไร้ "ตักสิลามหาสงกรานต์ พ้ืนท่ีเล่นน้ า 

แอลกฮอล์ ปลอดภัยไร้แอลกฮอล์

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

จัดการแถลงข่าว ค่าตกแต่งสถานท่ี

ค่าพิธีการ ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์จัดท าเอกสาร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับงาน

ภายใต้โครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

24 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (งบเทศบาล) และแผนงาน

และส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริม

ท้องถ่ิน "มหกรรมอาหาร การท่องเท่ียวท้องถ่ิน "มหกรรมอาหาร

ท้องถ่ิน ปลอดเหล้า ปลอดภัย ท้องถ่ิน ปลอดเหล้า ปลอดภัย

และงานคืนสิบสองเพ็ญ และงานคืนสิบสองเพ็ญ

เล่นโคมไฟไต้ประทีบ" เล่นโคมไฟไต้ประทีบ"

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

จัดการแถลงข่าว ค่าตกแต่งสถานท่ี

ค่าพิธีการ ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์จัดท าเอกสาร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และรายจ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับงาน

ภายใต้โครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

25 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 90,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด าเนินโครงการจัดท าเทศบัญญัติ (งบเทศบาล) และแผนงาน

และเทศบัญญัติงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

รายจ่ายเพ่ิมเติม และเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติมของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโครงการ

ค่าจัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล

จัดท าเป็นรูปเล่ม และรายจ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

26 โครงการวิจัยและประเมินผล - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

การบริหารงานของเทศบาล ด าเนินโครงการวิจัยและประเมินผล (งบเทศบาล) และแผนงาน

เมืองมหาสารคาม การบริหารงานของเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการวิจัยและประเมินผล เมืองมหาสารคาม เช่น จัดหาอุปกรณ์

การบริหารงานของเทศบาล ส าหรับท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล

เมืองมหาสารคาม (ต่อ) ประมวลผล ประเมินผลการบริหารงาน

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการ

27 โครงการจัดท า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

แผนการด าเนินงาน โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน (งบเทศบาล) และแผนงาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ค่าจัดท าเอกสารรวบรวมเอกสาร

รวบรวมข้อมูล ค่าตกแต่งสถานท่ี

ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดท า ค่ายานพาหนะและรายจ่ายอ่ืนๆ

แผนการด าเนินงาน ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ต่อ)

28 โครงการติดตาม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

และประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (งบเทศบาล) และแผนงาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมี

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าเอกสาร

รวบรวมเอกสาร รวบรวมข้อมูล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการติดตาม และรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

และประเมินผลแผนพัฒนา โครงการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ต่อ)

29 โครงการเมืองคาร์บอนต่ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

โครงการเมืองคาร์บอนต่ า การจัด (งบเทศบาล) และแผนงาน

อบรม/ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกับ

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม การจัด

ท าส่ือประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมสู่เมือง

คาร์บอนต่ า โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ค่าท าเอกสาร

รวบรวมข้อมูลและรายจ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

30 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ประชาคมเพ่ือจัดท าแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม (งบเทศบาล) และแผนงาน

พัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระดับชุมชน

และระดับเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าเช่าสถานท่ี ค่าพาหนะเดินทาง

ไป-กลับของผู้เข้ารับการประชุม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินการและรายจ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

31 โครงการอบรมให้ความรู้ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

กฎหมายแก่ประชาชน ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในด้าน (งบเทศบาล) และแผนงาน

และพนักงานเทศบาล กฎหมายแก่ประชาชน และพนักงาน

เทศบาล หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอบรมให้ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียม

กฎหมายแก่ประชาชน สถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี ค่าตอบแทน

และพนักงานเทศบาล (ต่อ) วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับของผู้เข้ารับ

การอบรม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ส าหรับโครงการ

32 โครงการจัดท าแผนการบริหาร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

จัดการความเส่ียงของเทศบาล ฝึกอบรม/ประชุมโครงการจัดท าแผน (งบเทศบาล) และแผนงาน

เมืองมหาสารคาม การบริหารจัดการความเส่ียงของ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจัดการเอกสารแบบพิมพ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดท าแผนการบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ

จัดการความเส่ียงของเทศบาล งานน้ี

เมืองมหาสารคาม

33 โครงการจัดท าแผนพัฒนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ท้องถ่ินและเพ่ิมเติม โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง (งบเทศบาล) และแผนงาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ค่าจัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล

ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการ

เปิด-ปิดโครงการ ค่ายานพาหนะ

และรายจ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

34 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 30,000 ภายใน กองวิชาการ

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งาน (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

ได้ตามปกติของกองวิชาการ และแผนงาน

และแผนงาน

35 โครงการปรับปรุง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุง 250,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

และเคล่ือนย้ายโครงป้าย โครงป้ายโดยทาสี ติดต้ังแผ่นรอง (งบเทศบาล) และแผนงาน

ประชาสัมพันธ์ ด้านหลังป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง

และติดต้ังไฟส่องสว่าง และเคล่ือนย้าย

จุดติดต้ังป้ายบริเวณวัดบ้านค้อ

และหน้าวัดป่าศุภมิตรสิทธาราม

ติดต้ังภายในเขตเทศบาล 

และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้อง

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคาม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

36 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง

และปรับปรุงท่ีดิน และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบเทศบาล)

และส่ิงก่อสร้าง

รวม 36 โครงการ 9,045,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทักษะ 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และศึกษาดูงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจ ราชการให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เรียบร้อย)

ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย

และความม่ันคง ให้มีความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้

ปฏิบัติงานเทศกิจ และผู้เก่ียวข้อง

เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 15 คน

2 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และปรับปรุงท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างของทางราชการ (งบเทศบาล) (งานรักษาความสงบ

และส่ิงก่อสร้าง และรายจ่ายอ่ืนๆท่ีเข้าลักษณะ เรียบร้อย)

รายจ่ายประเภทน้ี ในงานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 2 โครงการ 20,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 50,000 ภายใน กองการศึกษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งบเทศบาล) กองการศึกษา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติ

ราชการของกองการศึกษาท่ีช ารุด

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2 โครงการค่าบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 10,000 ภายใน กองการศึกษา

และปรับปรุงท่ีดิน บ ารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและ (งบเทศบาล) กองการศึกษา

และส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ

ของกองการศึกษาท่ีช ารุดให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

รวม 2 โครงการ 60,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการค่าบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 15,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

และปรับปรุงครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีใช้ประจ า (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2 โครงการพัฒนาระบบบริการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 300,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

หน่วยบริการปฐมภูมิสังกัด และเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม (งบเทศบาล) สาธารณสุข

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเจ้าหน้าท่ี ค่าของขวัญของรางวัล และส่ิงแวดล้อม

ค่าของท่ีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร

ค่าของขวัญ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม

- สรรหา/จัดจ้างบุคลากรตาม

โครงสร้างท่ีปรับปรุงอัตราก าลัง

ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 

จ้างเหมารายคาบหรือรายเดือน

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาระบบบริการ วิชาชีพเฉพาะในกรณีท่ีอยู่ระหว่างรอ

หน่วยบริการปฐมภูมิสังกัด การสรรหาการโอนย้ายหรือการสอบ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม บรรจุแต่งต้ัง สรรหา/จัดจ้างผู้ช่วย

(ต่อ) แพทย์แผนไทยเพ่ือให้บริการนวด/

ประคบสมุนไพรให้แก่ประชาชนใน

พ้ืนท่ีบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ในโครงการน้ี

รวม 2 โครงการ 315,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 10,000 ภายใน กองสวัสดิการสังคม

และปรับปรุงครุภัณฑ์ และปรับปรุงครุภัณฑ์กองสวัสดิการ (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

สังคม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รวม 1 โครงการ 10,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการค่าบ ารุงรักษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีช ารุดและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ท่ีได้รับความเสียหายจากการ และส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ดังรายละเอียดครุภัณฑ์

ดังน้ี

1. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์

หมายเลขทะเบียน 82-0984

2. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-3400

3. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 80-9466

4. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 82-0961

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการค่าบ ารุงรักษา 5. รถยนต์บรรทุก

และปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต่อ) หมายเลขทะเบียน 81-2188

6. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-4553

7. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 82-1245

8. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-0162

9. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-3065

10. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 82-1244

11. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-9620

12. รถยนต์บรรทุก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการค่าบ ารุงรักษา หมายเลขทะเบียน 82-2060

และปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต่อ) 13. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 82-2061

14. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-4552

15. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-0971

16. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 81-0970

17. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 80-9465

18. รถสุขาเคล่ือนท่ี

หมายเลขทะเบียน บฉ 7417

19. รถจักรยานยนต์อเนกประสงค์

หมายเลขทะเบียน 1 กด 2446

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการค่าบ ารุงรักษา 20. รถจักรยานยนต์อเนกประสงค์

และปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต่อ) หมายเลขทะเบียน 1 กด 2449

21. รถกระบะส านักงาน 

หมายเลขทะเบียน กข 8041

22. รถจักรยานยนต์

หมายเลขทะเบียน ช 2580

23. รถยนต์บรรทุกคอนเทรนเนอร์

หมายเลขทะเบียน 82-3067 มค.

24. รถยนต์บรรทุก 

หมายเลขทะเบียน 82-2805

25. รถยนต์บรรทุก

หมายเลขทะเบียน 82-2839

และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้

ในราชการส านักการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างอาคาร 500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ท่ีพักคนงาน ท่ีพักขนาด 4x12 เมตร และค่าใช้จ่าย (งบเทศบาล) สาธารณสุข

อ่ืนๆในโครงการ ประกอบด้วย และส่ิงแวดล้อม

1. ห้องน้ าส าหรับใช้อาบน้ า

จ านวน 1 หลัง

2. ห้องสุขา จ านวน 1 ห้อง

3. ห้องเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์

จ านวน 1 ห้อง

จ านวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

รวม 2 โครงการ 600,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 480,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม ดังน้ี 

1. งานร้ือถอนตู้เก็บเอกสาร

2. งานติดต้ังตู้เก็บเอกสาร

ผนังตกแต่งและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3. งานทาสีอาคาร และอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองมหาสารคาม)

รวม 1 โครงการ 480,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบ ารุงรักษา   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

และปรับปรุงครุภัณฑ์ และปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุก (งบเทศบาล)

(รถบรรทุก 10 ล้อ) 10 ล้อ) ทะเบียน 81-5459

ทะเบียน 81-5459 รายละเอียด ดังน้ี

1) ซ่อม ปะ ผุ

2) เปล่ียนพ้ืนท่ีกระบะบรรทุกใหม่

(รายละเอียดตามเทศบาล

เมืองมหาสารคามก าหนด)

2 โครงการบ ารุงรักษา   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 40,000 ภายใน ส านักการช่าง

และปรับปรุงครุภัณฑ์ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักการช่าง (งบเทศบาล) ส านักการช่าง

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รวม 2 โครงการ 440,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.9 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

สุนัขจรจัดเทศบาลเมือง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมือง (งบเทศบาล) สาธารณสุข

มหาสารคาม มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี และส่ิงแวดล้อม

1. โรงเรือนสุนัข พร้อมคอกสัตว์ป่วย

2. โรงเรือนแมว

3. เรือนพัก/ห้องเก็บของ

4. ห้องน้ าขนาด

5. รอบโรงเรือนมีร่องระบายน้ า

และมีระบบก าจัดของเสีย

6. ร้ัวพร้อมคานคอดินตลอดแนว

พร้อมระบบสาธารณูปโภค

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคาม)

รวม 1 โครงการ 100,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เพชรประทีป โครงการคัดเลือกครูดีเด่นเพชร (งบเทศบาล)

ประทีป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้รับ

เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวด

หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด

นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง 

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการประกวดองค์กร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถ่ินและ โครงการประกวดองค์กรปกครอง (งบเทศบาล)

สถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนา ส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาดีเด่น ท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการประกวดองค์กร ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปกครองส่วนท้องถ่ินและ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

สถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

การศึกษาดีเด่น (ต่อ) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม

3 โครงการจัดงานวันครู - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 40,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โครงการจัดงานวันครู โดยมีค่าใช้จ่าย (งบเทศบาล)

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ค่ารับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงาน

และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดงานวันครู (ต่อ) และเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา

จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

4 โครงการอบรมและการดูงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

พนักงานครูเทศบาลและ โครงการอบรมและการดูงาน (งบเทศบาล)

ผู้เก่ียวข้อง พนักงานครูเทศบาลและผู้เก่ียวข้อง

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอบรมและการดูงาน ค่าประกาศนียบัตร

พนักงานครูเทศบาลและ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

ผู้เก่ียวข้อง และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ

(ต่อ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

ดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักค่ายานพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดฝึก

อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ต้องจ่ายเน่ืองในการเดินทาง

ไปราชการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 15,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเงินรายได้ของ โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ (งบเทศบาล)

สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง หน้าท่ีเงินรายได้สถานศึกษาและ

ผู้เก่ียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึก

อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ 

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเงินรายได้ของ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

(ต่อ) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม

6 โครงการพัฒนาครู - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครู บุคลากร (งบเทศบาล)

และผู้เก่ียวข้อง ทางการศึกษา และผู้เก่ียวข้อง

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ และการ

ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาครู ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์

บุคลากรทางการศึกษา ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

และผู้เก่ียวข้อง (ต่อ) ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

7 โครงการพัฒนาระบบ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 450,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหาร (งบเทศบาล)

อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

เมืองมหาสารคาม ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับงานน้ี

8 โครงการประกันคุณภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 40,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การศึกษาภายในสถานศึกษา โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (งบเทศบาล)

ภายในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึก

อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการประกันคุณภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

การศึกษาภายในสถานศึกษา และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ

(ต่อ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

9 โครงการจัดนิทรรศการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

แสดงผลงานทางการศึกษา โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (งบเทศบาล)

และเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขัน

วิชาการศิลปหัตถกรรม ทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม

นักเรียนของกระทรวง นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรอง

ผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ

การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

แสดงผลงานทางการศึกษา เก่ียวข้องในการจัดงาน ค่าเบ้ียเล้ียง

และเข้าร่วมแข่งขันทักษะ เดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

วิชาการศิลปหัตถกรรม รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช้ือเพลิง

นักเรียนของกระทรวง หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ

ศึกษาธิการ (ต่อ) ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม

และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่าย

เน่ืองในการเดินทางไปราชการ

10 โครงการจัดนิทรรศการแสดง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ผลงานทางการศึกษาของ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (งบเทศบาล)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทางการศึกษา ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดนิทรรศการแสดง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรอง

ผลงานทางการศึกษาของ ผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

(ต่อ) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ

การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้องในการจัดงาน ค่าเบ้ียเล้ียง

เดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช้ือเพลิง

หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดนิทรรศการแสดง และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน 

ผลงานทางการศึกษาของ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองในการเดินทางไปราชการ

(ต่อ)

11 โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 903,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

รายวิชาท่ีขาดแคลน โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะรายวิชา (งบเทศบาล)

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ท่ีขาดแคลนโรงเรียนสังกัด

มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

เพ่ือเป็นครูผู้สอนเฉพาะรายวิชา

ท่ีขาดแคลน โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะ รายจ่ายตามโครงการน้ี

รายวิชาท่ีขาดแคลน ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน ดังน้ี

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา)

(ต่อ)

12 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 2,190,200 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล โครงการสนับสนุนงบประมาณ (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เมืองมหาสารคาม

ในการบริหารสถานศึกษา) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนงบประมาณ และเคร่ืองเขียน ค่าน้ าประปา

ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ

เมืองมหาสารคาม อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษา

ในการบริหารสถานศึกษา) ความปลอดภัย ค่าเบ้ียประชุมของ

(ต่อ) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี

ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 300,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 280,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 300,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนงบประมาณ 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 252,000 บาท

เมืองมหาสารคาม 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 404,100 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

(ต่อ) เป็นเงิน 250,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 404,100 บาท

13 โครงการสนับสนุนอาหาร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 8,436,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (งบอุดหนุน)

ระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน

และระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ปีท่ี 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม มหาสารคาม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ส าหรับ ภาคเรียนท่ี 2/2562

และภาคเรียนท่ี 1/2563 ตามอัตรา

และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย

ก าหนด ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียนดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 2,340,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 1,600,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 2,148,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 1,044,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนอาหาร เป็นเงิน 504,000 บาท

กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ระดับก่อนประถมศึกษา เป็นเงิน 672,000 บาท

และระดับประถมศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง เป็นเงิน 128,000 บาท

มหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา) 

14 โครงการสนับสนุนค่าปัจจัย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 757,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

พ้ืนฐานนักเรียนยากจน โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพ้ืนฐาน (งบอุดหนุน)

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ส าหรับนักเรียนยากจน ส าหรับเด็ก

ในการบริหารสถานศึกษา) นักเรียนระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัย ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน

พ้ืนฐานนักเรียนยากจน ยากจน ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา) ปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 2/2562

(ต่อ) และภาคเรียนท่ี 1/2563

ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง

มหาดไทยก าหนด ส าหรับจ่ายให้แก่

โรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 471,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 46,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 132,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัย เป็นเงิน 43,000 บาท

พ้ืนฐานนักเรียนยากจน 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 23,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

(ต่อ) เป็นเงิน 29,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 13,000 บาท

15 โครงการสนับสนุนค่าจัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 7,574,200 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การเรียนการสอน (รายหัว) โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน (งบอุดหนุน)

เด็กอนุบาลจนจบการศึกษา การสอน (รายหัว) เด็กอนุบาลจนจบ

ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีค่าใช้จ่าย

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด

ในการบริหารสถานศึกษา) การเรียนการสอน (รายหัว)

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ส าหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ปีท่ี 1-6 และระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 2/2562

และภาคเรียนท่ี 1/2563 ตามอัตรา

และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย

ก าหนด ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน

ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 3,048,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 971,700 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 1,891,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 828,100 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าจัด 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

การเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 270,200 บาท

เด็กอนุบาลจนจบการศึกษา 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ข้ันพ้ืนฐาน เป็นเงิน 497,500 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 67,700 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ)

16 โครงการสนับสนุน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,934,200 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ค่าหนังสือเรียนส าหรับ โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (งบอุดหนุน)

นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กนักเรียน

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ระดับก่อนประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ) ภาคเรียนท่ี 2/2562 

และภาคเรียนท่ี 1/2563

ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 821,200 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 257,300 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุน เป็นเงิน 466,100 บาท

ค่าหนังสือเรียนส าหรับ 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ เป็นเงิน 200,800 บาท

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 64,600 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เป็นเงิน 108,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ เป็นเงิน 16,000 บาท

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ)

17 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,076,200 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การเรียนการสอนส าหรับ โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ (งบอุดหนุน)

นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ การเรียนการสอนส าหรับนักเรียน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา) ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การเรียน

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน การสอน ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ก่อนประถมศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

ภาคเรียนท่ี 2/2562 

และภาคเรียนท่ี 1/2563

ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 429,100 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 152,800 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

การเรียนการสอนส าหรับ เป็นเงิน 261,700 บาท

นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเงิน 116,700 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 40,400 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นเงิน 65,500 บาท

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ) เป็นเงิน 10,000 บาท

18 โครงการสนับสนุน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,135,100 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ (งบอุดหนุน)

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา นักเรียนระดับอนุบาลจนจบ

ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีค่าใช้จ่าย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ในการบริหารสถานศึกษา) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ประถมศึกษา ปีท่ี 1-6 และระดับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 2/2562 และภาคเรียนท่ี 1/2563

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ) ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 454,100 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 159,800 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 273,600 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุน เป็นเงิน 123,500 บาท

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา เป็นเงิน 42,700 บาท

ข้ันพ้ืนฐาน 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 70,600 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เป็นเงิน 10,800 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ)

19 โครงการสนับสนุนกิจกรรม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,792,700 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม (งบอุดหนุน)

ระดับช้ันอนุบาลจนจบ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับช้ัน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ส าหรับนักเรียนระดับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ก่อนประถมศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ) และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

ภาคเรียนท่ี 2/2562 

และภาคเรียนท่ี 1/2563

ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ส าหรับจ่ายให้แก่โรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 767,100 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 232,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนกิจกรรม 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 426,200 บาท

ระดับช้ันอนุบาลจนจบ 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเงิน 189,300 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 58,200 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นเงิน 105,200 บาท

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ) เป็นเงิน 14,700 บาท

20 โครงการศูนย์การเรียนรู้ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,750,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ (งบอุดหนุน)

ในสังกัดเทศบาลเมือง เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา

มหาสารคาม ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าจัดท าศูนย์การเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 250,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 250,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 250,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 250,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการศูนย์การเรียนรู้ เป็นเงิน 250,000 บาท

เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ในสังกัดเทศบาลเมือง เป็นเงิน 250,000 บาท

มหาสารคาม 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 250,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) (ต่อ)

21 โครงการศูนย์การเรียนรู้ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ด้านการท่องเท่ียว โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการ (งบอุดหนุน)

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ท่องเท่ียว ในสถานศึกษาสังกัด

เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าจัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเท่ียว ในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัด

ด้านการท่องเท่ียว เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เมืองมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 50,000 บาท

(ต่อ) 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 50,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 50,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เป็นเงิน 50,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นเงิน 50,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เป็นเงิน 50,000 บาท

22 โครงการส่งเสริมการจัดระบบ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 700,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การเรียนการสอนการบริหาร โครงการส่งเสริมการจัดกระบวน (งบอุดหนุน)

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ การเรียนการสอนการบริหาร

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล พอเพียง" สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าจัดท าโครงการส่งเสริมการจัด

ระบบกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมการจัดระบบ พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

การเรียนการสอนการบริหาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" เมืองมหาสารคาม

สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เมืองมหาสารคาม เป็นเงิน 100,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 100,000 บาท

(ต่อ) 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 100,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 100,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมการจัดระบบ เป็นเงิน 100,000 บาท

การเรียนการสอนการบริหาร 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เป็นเงิน 100,000 บาท

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก เป็นเงิน 100,000 บาท

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองมหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา)

(ต่อ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

23 โครงการพัฒนาระบบ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 3,150,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหาร (งบอุดหนุน)

อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

เมืองมหาสารคาม ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย

4.0 ระดับสถานศึกษา

ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 450,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาระบบ 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

การบริหารจัดการศึกษา เป็นเงิน 450,000 บาท

อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เมืองมหาสารคาม เป็นเงิน 450,000 บาท

เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 450,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(ต่อ) เป็นเงิน 450,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นเงิน 450,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 450,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

24 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,682,800 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

สอนในโรงเรียนสังกัด โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ (งบอุดหนุน)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย มหาสารคาม

ในการบริหารสถานศึกษา) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี 

ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 500,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 235,900 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

สอนในโรงเรียนสังกัด เป็นเงิน 500,000 บาท

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 200,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(ต่อ) เป็นเงิน 246,900 บาท

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 140,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ในการปรับปรุงหลักสูตร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (งบอุดหนุน)

สถานศึกษา ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศักยภาพการจัดการศึกษา เมืองมหาสารคาม ดังน้ี

ของท้องถ่ิน 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 20,000 บาท

ในการปรับปรุงหลักสูตร 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

สถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

ศักยภาพการจัดการศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

ของท้องถ่ิน (ต่อ) 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เป็นเงิน 20,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นเงิน 20,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 117,600 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน (งบอุดหนุน)

ความเร็วสูง ในสถานศึกษา การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สังกัดเทศบาลเมือง ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม มหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่าย

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ในการบริหารสถานศึกษา) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม ระบบ Asymmetric Digital

ศักยภาพการจัดการศึกษา Subscriber Line (ADSL) 

ของท้องถ่ิน (ต่อ) และระบบ Wireless Fidelity

(WIFI) และค่าส่ือสารอ่ืนๆ 

และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

การใช้บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเข้า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ลักษณะรายจ่ายตามโครงการน้ี ดังน้ี

ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ความเร็วสูง ในสถานศึกษา เป็นเงิน 16,800 บาท

สังกัดเทศบาลเมือง 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

มหาสารคาม เป็นเงิน 16,800 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 16,800 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

ศักยภาพการจัดการศึกษา เป็นเงิน 16,800 บาท

ของท้องถ่ิน (ต่อ) 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เป็นเงิน 16,800 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นเงิน 16,800 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 16,800 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

27 โครงการประกวดองค์กร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการประกวดองค์กรปกครอง (งบอุดหนุน)

และสถานศึกษาท่ีจัดท าแผน ส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษาท่ีจัด

พัฒนาการศึกษาดีเด่น ท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม จัดท าศึกษา ค่าใช้จ่ายตามกิจการ

ศักยภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษา

ของท้องถ่ิน ท่ีได้รับการคัดเลือกในการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 50,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการประกวดองค์กร เป็นเงิน 50,000 บาท

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

และสถานศึกษาท่ีจัดท าแผน เป็นเงิน 50,000 บาท

พัฒนาการศึกษาดีเด่น 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 50,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 50,000 บาท

ศักยภาพการจัดการศึกษา 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ของท้องถ่ิน เป็นเงิน 50,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

28 โครงการพัฒนาห้องสมุด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 700,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน (งบอุดหนุน)

เมืองมหาสารคาม สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม ห้องสมุด ค่าส่ือและอุปกรณ์

ศักยภาพการจัดการศึกษา การเรียนการสอนของสถานศึกษา

ของท้องถ่ิน ส าหรับจ่ายให้โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 100,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 100,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาห้องสมุด 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท

เมืองมหาสารคาม 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 100,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 100,000 บาท

ศักยภาพการจัดการศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ของท้องถ่ิน เป็นเงิน 100,000 บาท

29 โครงการพัฒนาการจัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,250,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (งบอุดหนุน)

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ศักยภาพการจัดการศึกษา พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) ส าหรับ

ของท้องถ่ิน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม จ านวน 7 โรงเรียนๆละ

500,000 บาท และส าหรับโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน

SBMLD ดีเด่น จ านวน 7 โรงเรียนๆละ

250,000 บาท ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 750,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 750,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 750,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาการจัด เป็นเงิน 750,000 บาท

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเงิน 750,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

ในการบริหารสถานศึกษา) เป็นเงิน 750,000 บาท

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ศักยภาพการจัดการศึกษา เป็นเงิน 750,000 บาท

ของท้องถ่ิน (ต่อ)

30 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ของโรงเรียนส าหรับ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ (งบอุดหนุน)

เป็นฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการ

ตลอดชีวิตในสถานศึกษา จัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาน

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม โรงเรียน ค่าส่ือและอุปกรณ์การเรียน

ศักยภาพการจัดการศึกษา การสอนของสถานศึกษา 

ของท้องถ่ิน และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับงานน้ี

ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม ดังน้ี

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. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นเงิน 50,000 บาท

ของโรงเรียนส าหรับ 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นฐานในการจัดการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

ตลอดชีวิตในสถานศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา)

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ของท้องถ่ิน (ต่อ)

31 โครงการส่งเสริมกิจกรรม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 350,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

รักการอ่านในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน (งบอุดหนุน)

สังกัดเทศบาลเมือง ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม มหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่าย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด

ในการบริหารสถานศึกษา) โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัด

ศักยภาพการจัดการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

ของท้องถ่ิน 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. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เป็นเงิน 50,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรม เป็นเงิน 50,000 บาท

รักการอ่านในสถานศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

สังกัดเทศบาลเมือง เป็นเงิน 50,000 บาท

มหาสารคาม

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา)

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ของท้องถ่ิน

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,116,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ในการพัฒนาครู โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ (งบอุดหนุน)

และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร

ศักยภาพการจัดการศึกษา ทางการศึกษา เช่น ค่าเช่าท่ีพัก

ของท้องถ่ิน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย

ส่ิงของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลง

ทะเบียนท่ีเก่ียวกับการไปราชการ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี ส าหรับ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคาม ดังน้ี

1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เป็นเงิน 324,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

เป็นเงิน 150,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 252,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

ในการพัฒนาครู เป็นเงิน 150,000 บาท

และบุคลากรทางการศึกษา 5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 72,000 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา) 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 114,000 บาท

ศักยภาพการจัดการศึกษา 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ของท้องถ่ิน (ต่อ) เป็นเงิน 54,000 บาท

33 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 1,050,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบโรงเรียนสังกัด (งบเทศบาล)

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

34 โครงการทาสีอาคาร 2 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสี 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบูรพา อาคารเรียน 2 ส าหรับโรงเรียน (งบเทศบาล)

พิทยาคาร เทศบาลบูรพาพิทยาคาร

จ านวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองมหาสารคาม)

35 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 255,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ค.ส.ล. หน้าอาคารอนุบาล หน้าอาคารอนุบาล (ทางเข้า) ส าหรับ (งบเทศบาล)

(ทางเข้า) โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

บูรพาพิทยาคาร ขนาดกว้าง 6-6.50 เมตร

ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 465.50

ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองมหาสารคาม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

36 โครงการต่อเติมโรงอาหาร - เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างต่อเติม 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบูรพา โรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบูรพา (งบเทศบาล)

พิทยาคาร พิทยาคาร ส าหรับโรงเรียนเทศบาล

บูรพาพิทยาคาร ต่อเติมโรงอาหาร

โรงเรียน เป็นห้องจัดท าอาหาร,

ห้องปฏิบัติการเรียนรู้นักเรียน

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคาม)

37 โครงการวางท่อระบายน้ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า 227,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ค.ส.ล. บริเวณหลังโรงอาหาร บริเวณหลังโรงอาหารโรงเรียน (งบเทศบาล)

โรงเรียนเทศบาลบูรพา เทศบาลบูรพาพิทยาคารส าหรับ

พิทยาคาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.

ยาว 97 ม. พร้อมบ่อพักและบ่อดัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการวางท่อระบายน้ า ไขมัน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ค.ส.ล. บริเวณหลังโรงอาหาร เมืองมหาสารคาม)

โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร (ต่อ)

38 โครงการอุดหนุนอาหาร - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ 19,600,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

กลางวันส าหรับนักเรียนระดับ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม (งบอุดหนุน)

ก่อนประถมศึกษาและ และโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ระดับประถมศึกษา ส าหรับภาคเรียนท่ี 2/2562 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และภาคเรียนท่ี 1/2563 

และโรงเรียนหลักเมือง รวม 200 วัน ตามอัตราและ

มหาสารคาม หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย

ก าหนด ดังน้ี

1) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

เป็นเงิน 10,400,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอุดหนุนอาหาร 2) โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

กลางวันส าหรับนักเรียนระดับ เป็นเงิน 9,200,000 บาท

ก่อนประถมศึกษาและ

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

และโรงเรียนหลักเมือง

มหาสารคาม (ต่อ)

39 โครงการอบรมพัฒนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ทักษะชีวิตเด็กเยาวชน โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต (งบเทศบาล)

และผู้เก่ียวข้อง ในเขต เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนา ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

ทักษะชีวิตเด็กเยาวชน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

และผู้เก่ียวข้อง ในเขต ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ

(ต่อ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ

ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

40 โครงการจัดงานชุมชุมลูกเสือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ของกรมส่งเสริมการปกครอง โครงการจัดงานชุมชุมลูกเสือ (งบเทศบาล)

ท้องถ่ิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้

รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ

การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดงานชุมชุมลูกเสือ ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ

ของกรมส่งเสริมการปกครอง ค่าเช้ือเพลิงหรือพลังงานส าหรับ

ท้องถ่ิน (ต่อ) ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก

ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านอง

เดียวกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ต้องจ่ายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ

41 โครงการส่งเสริมความ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง (งบเทศบาล)

วิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้

รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมความ เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด

เป็นเลิศทางวิชาการ (ต่อ) หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศ-

การ ค่ามหรสพ การแสดง 

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

42 โครงการส่งเสริมวินัยด้วย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

กิจกรรมยุวกาชาด โครงการส่งเสริมวินัยด้วยกิจกรรม (งบเทศบาล)

ยุวกาชาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้

รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมวินัยด้วย เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด

กิจกรรมยุวกาชาด (ต่อ) หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศ-

การ ค่ามหรสพ การแสดง 

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

43 โครงการส่งเสริมวินัยด้วย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โครงการส่งเสริมวินัยด้วยกิจกรรม (งบเทศบาล)

ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ค่ารับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงาน

และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมวินัยด้วย ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในการประกวดหรือแข่งขัน

(ต่อ) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 

ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดงาน

44 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ชาวบ้าน โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ชาวบ้าน (ต่อ) ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัด

ฝึกอบรม

รวม 44 โครงการ 65,492,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานนักเรียนสังกัด โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา (งบเทศบาล)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้ันพ้ืนฐานนักเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ

ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

ข้ันพ้ืนฐานนักเรียนสังกัด ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(ต่อ) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัด โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (งบเทศบาล)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่าเช่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน 

นักเรียนโรงเรียนสังกัด ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าตอบแทน

(ต่อ) เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัด

ท าป้ายช่ือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน

และหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือ

ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วย

รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง

ขันกีฬา ร้ิวขบวน กีฬาสาธิต 

ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์

ค่าเช่าหรือค่าบ ารุงสถานท่ีจัดงาน

ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์

ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และค่าร้ือถอน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

นักเรียนโรงเรียนสังกัด การรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ

(ต่อ) ตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา

ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน ค่าชุดกีฬา

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่า 

ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬา

ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายตามโครงการน้ี

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 150,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (งบเทศบาล)

แห่งประเทศไทยระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่งประเทศไทยระดับประเทศ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

แห่งประเทศไทยระดับประเทศ ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

(ต่อ) ระดับประเทศ ค่าใช้จ่ายส าหรับ

ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน

ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และนักกีฬา 

ค่าตอบแทนส าหรับบุคคล

ท่ีมิใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา

ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวเพ่ือฝึกซ้อม

ก่อนการแข่งขันในแต่ละคร้ัง 

ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุด

กีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้

ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการแข่งขัน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬา ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่ายานพาหนะ รวมถึงค่าเช่า

แห่งประเทศไทยระดับประเทศ ยานพาหนะ ค่าเช้ือเพลิงหรือ

(ต่อ) พลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง

บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ

ท านองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการเดินทาง

ไปราชการ

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 700,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร (งบเทศบาล)

แห่งประเทศไทย ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุม

(ต่อ) หรือผู้ฝึกสอนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และนักกีฬา ค่าตอบแทนส าหรับ

บุคคลท่ีมิใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัว

เพ่ือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันใน

แต่ละคร้ัง ค่าอุปกรณ์กีฬา

ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า

ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน

และนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬา ค่าเบ้ียเล้ียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ

แห่งประเทศไทย ค่าเช้ือเพลิงหรือพลังงานส าหรับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก

(ต่อ) ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆท านอง

เดียวกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ต้องจ่ายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 250,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ (งบเทศบาล)

ในสังกัดเทศบาลเมือง ด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน

มหาสารคาม สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่ง

สถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ

ด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 

ในสังกัดเทศบาลเมือง ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

มหาสารคาม (ต่อ) ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

จัดฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 โครงการแข่งขันกีฬา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดมหาสารคามท่ีเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย

ส าหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และนักกีฬา 

ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลท่ีมิใช่

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกซ้อมกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัว

เพ่ือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่

ละคร้ัง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันกีฬา ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้าของ

เทศบาลสัมพันธ์ (ต่อ) ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬาท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี

7 โครงการแข่งขันฟุตซอล - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 70,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ท้าวมหาชัย โครงการแข่งขันฟุตซอลท้าวมหาชัย (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอลส าหรับเยาวชน

หรือประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม ค่าเช่าหรือค่าเตรียม

สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันฟุตซอล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม

ท้าวมหาชัย (ต่อ) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน

กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

ค่าจัดท าป้ายช่ือหรือทีมผู้เข้าร่วม

แข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตร

หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือ

ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด

การแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวน กีฬาสาธิต

ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์

ค่าเช่าหรือค่าบ ารุงสถานท่ีจัดงาน

ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์

ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ัง

และค่าร้ือถอน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาท า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการแข่งขันฟุตซอล ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

ท้าวมหาชัย (ต่อ) จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขาตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดงาน ค่าชุดกีฬา 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬา

ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายตามโครงการน้ี

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 160,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่า (งบเทศบาล)

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมา

ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด

(ต่อ) หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด

นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ือง-

เขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียน

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดงาน

9 โครงการพิพิธภัณฑ์เมือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

มหาสารคาม โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพิพิธภัณฑ์เมือง รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

มหาสารคาม (ต่อ) ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด

นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียน

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์

จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมประเพณี ประชุมสัมมนา

เชิงวิชาการ ค่าจ้างออกแบบจัดท า

ค่าเช่าส่ิงของในการจัดนิทรรศการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพิพิธภัณฑ์เมือง ภายในและภายนอก ค่าปรับปรุง

มหาสารคาม (ต่อ) ภูมิทัศน์โดยรอบ ค่ายานพาหนะ

การประกวดแข่งขันดนตรีพ้ืนเมือง

การละเล่น การจัดเสวนา การบริการ

ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดงาน

10 โครงการงานประเพณี - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 800,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ลอยกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทง (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ี

ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการงานประเพณี ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ลอยกระทง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ

(ต่อ) การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดงาน

11 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ี

ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 

(ต่อ) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 

ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

12 โครงการงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 600,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ประเพณีสงกรานต์ โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ี

ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ประเพณีสงกรานต์ (ต่อ) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 

ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

13 โครงการส่งเสริมการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การปฏิบัติธรรมของชุมชน โครงการส่งเสริมการการปฏิบัติธรรม (งบเทศบาล)

ในเขตเทศบาลเมือง ของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม มหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมการ และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

การปฏิบัติธรรมของชุมชน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

ในเขตเทศบาลเมือง และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ

มหาสารคาม (ต่อ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัด

ฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

14 โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ในเทศกาลเข้าพรรษา โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา (งบเทศบาล)

ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ค่ารับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงาน

และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ

การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์

และเขียนประกาศนียบัตร

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา และส่ิงตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ในเทศกาลเข้าพรรษา (ต่อ) จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

15 โครงการงานประเพณี - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

บุญบ้ังไฟ โครงการงานบุญบ้ังไฟ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ี

ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 

ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการงานประเพณี สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

บุญบ้ังไฟ (ต่อ) ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

16 โครงการจัดงานวันสถาปนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เมืองมหาสารคาม โครงการจัดงานวันสถาปนา (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ค่ารับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงาน

และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด

นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดงานวันสถาปนา สัมพันธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ

เมืองมหาสารคาม (ต่อ) อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียน

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์

จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมประเพณี ประชุมสัมมนา

เชิงวิชาการ ค่าจ้างออกแบบจัดท า

ค่าเช่าส่ิงของในการจัดนิทรรศการ

ภายในและภายนอก ค่าปรับปรุง

ภูมิทัศน์โดยรอบ ค่ายานพาหนะ

การประกวดแข่งขันดนตรีพ้ืนเมือง

การละเล่น การจัดเสวนา การบริการ

ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

17 โครงการประเพณีบุญซ าฮะ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โครงการประเพณีบุญซ าฮะ (งบเทศบาล)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารับรองผู้ท่ีได้

รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ

การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการประเพณีบุญซ าฮะ และส่ิงตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

(ต่อ) จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

รวม 17 โครงการ 3,520,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาการคมนาคม  
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาเทศบาล  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เมืองมหาสารคามสู่เมือง ด าเนินโครงการพัฒนาเทศบาล (งบเทศบาล) และแผนงาน

อัจฉริยะท่ีย่ังยืน เมืองมหาสารคามสู่เมืองอัจฉริยะ

(Smart City) ท่ีย่ังยืน (Smart City)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

จัดงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืนและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับ

งานน้ี

รวม 1 โครงการ 100,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างขยายผิว  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร 164,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

จราจร ถนนนครสวรรค์ ถนนนครสวรรค์ ซอย 72 (งบเทศบาล)

ซอย 72 กว้างเฉล่ีย 0.50-1.80 เมตร

ความยาวรวม 232 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 121,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ าถนน พร้อมท่อระบายน้ า ถนนริมคลอง (งบเทศบาล)

ริมคลองสมถวิล ซอย 19 สมถวิล ซอย 19 ดังน้ี

(ซอยแยกหน้าบ้านธนะ 1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

สีลังกูร) 3 เมตร ความยาวรวม 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 83 ตารางเมตร

พร้อมท่อระบายน้ าถนน (หักฝาบ่อพัก)

ริมคลองสมถวิล ซอย 19 2) ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

(ซอยแยกหน้าบ้านธนะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร

สีลังกูร) (ต่อ) พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 30 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 252,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนนครสววรค์ ซอย 53 ถนนสวรรค์ ซอย 53 ขนาดกว้าง (งบเทศบาล)

3.50 เมตร ความยาวรวม 129 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 451.5 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. มหาสารคามก าหนด)

ถนนนครสววรค์ ซอย 53 (ต่อ)

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 340,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมท่อระบายน้ า ถนนผดุงวิถี (งบเทศบาล)

ถนนผดุงวิถี ซอย 1 ซอย 1 ดังน้ี

1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 

4 เมตร ความยาวรวม 86 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 331 ตารางเมตร

(หักพ้ืนท่ีฝาบ่อพัก)

2) ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม

60 เมตร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

พร้อมท่อระบายน้ า มหาสารคามก าหนด)

ถนนผดุงวิถี ซอย 1 (ต่อ)

5 โครงการปรับปรุงโคมไฟ  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟฟ้า 2,404,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

บนนถนน ในเขตเทศบาล เพ่ิมเติม และเปล่ียนโคมไฟฟ้าท่ีช ารุด (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 2,829 ชุด

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 197,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

แยกถนนเทศบาลอาชา ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม (งบเทศบาล)

ซอย 6 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. มหาสารคามก าหนด)

แยกถนนเทศบาลอาชา

ซอย 6 (ต่อ)

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 281,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมท่อระบายน้ า และบ่อพักรางวี (งบเทศบาล)

และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ค.ส.ล. ถนนผดุงวิถี ซอย 2 ดังน้ี

ถนนผดุงวิถี ซอย 2 1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

3 เมตร ความยาวรวม 78 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร

2) ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

ความยาวรวม 78 เมตร 

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

พร้อมท่อระบายน้ า มหาสารคามก าหนด)

และบ่อพักรางวี ค.ส.ล.

ถนนผดุงวิถี ซอย 2 (ต่อ)

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร 610,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ด้วย Asphaliic Concrete ด้วย Asphaltic Concrete (งบเทศบาล)

ถนนผังเมืองบัญชา ถนนผังเมืองบัญชา (จากสะพาน

(จากสะพานถนนริมคลอง ถนนริมคลองสมถวิลถึงถนน

สมถวิลถึงถนนผังเมืองบัญชา) ผังเมืองบัญชา) ขนาดกว้าง 8 เมตร

ความยาวรวม 275 เมตร 

หนา 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร 1,540,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ด้วย Asphaliic Concrete ด้วย Asphaltic Concrete (งบเทศบาล)

ถนนผังเมืองบัญชา ถนนผังเมืองบัญชา (จากสะพาน

(จากสะพานถนนริมคลอง ถนนริมคลองสมถวิล

สมถวิลถึงแยกเช่ือมถนน ถึงแยกเช่ือมถนนเทศบาลอาชา)

เทศบาลอาชา) ขนาดกว้างระหว่าง 6-8 เมตร

ความยาวรวม 725 เมตร 

หนา 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร 650,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ด้วย Asphaltic Concrete ด้วย Asphaltic Concrete (งบเทศบาล)

ถนนผังเมืองบัญชา ถนนผังเมืองบัญชา (จากแยกถนน

(จากแยกถนนผดุงวิถีถึง ผดุงวิถีถึงหน้าส านักงานเทศบาลเมือง)

หน้าส านักงานเทศบาลเมือง) ขนาดกว้าง 8 เมตร ความยาวรวม

296 เมตร หนา 0.03 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,368 

ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

11 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ผิวจราจร ถนนลูกรัง ถนนนครสวรรค์ ซอยข้างร้านอาหาร (งบเทศบาล)

ถนนนครสวรรค์ ซอยข้างร้าน บ้านนาปลาเผา ขนาดกว้าง 4 เมตร

อาหารบ้านนาปลาเผา ความยาวรวม 290 เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ผิวจราจร ถนนลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร

ถนนนครสวรรค์ ซอยข้างร้าน (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

อาหารบ้านนาปลาเผา (ต่อ) มหาสารคามก าหนด)

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,034,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 เช่ือมต่อ (งบเทศบาล)

เช่ือมต่อถนนนครสวรรค์ ถนนนครสวรรค์ ซอย 53

ซอย 53 ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม

583 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,749 

ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 147,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนนครสวรรค์ซอย 70/1 ถนนนครสวรรค์ซอย 70/1 (งบเทศบาล)

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ความยาวรวม 63 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 781,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมท่อระบายน้ าและบ่อพักรางวี (งบเทศบาล)

และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5

ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5 เช่ือมต่อโครงการเดิม ดังน้ี

เช่ือมต่อโครงการเดิม 1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

2.50 เมตร ความยาวรวม 158 เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

พร้อมท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 395 ตารางเมตร

และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 2) ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

เช่ือมต่อโครงการเดิม (ต่อ) พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 158 เมตร

3) ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 18 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 477,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า พร้อมท่อระบายน้ า และบ่อพักรางวี (งบเทศบาล)

และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ค.ส.ล. ซอยย่อยถนนเสมา ซอย 2

ซอยย่อยถนนเสมา ซอย 2 (ตรงข้ามถนนเสมา ซอย 6) ดังน้ี

(ตรงข้ามถนนเสมา ซอย 6) 1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

2.50 เมตร ความยาวรวม 118 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 295 ตารางเมตร

2) ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 118 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

16 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟสัญญาณ 1,099,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

จราจร ถนนเฉลิมพระเกียรติ จราจร ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (งบเทศบาล)

ร.9 บริเวณส่ีแยกพระกุมาร บริเวณส่ีแยกพระกุมาร ดังน้ี

1) ติดต้ังเสา Mash Armt สูง 

จ านวน 2 ต้น

2) ติดต้ังเสา Mash Armt ต่ า

จ านวน 4 ต้น

3) โคมไฟสัญญาณจราจร

ดวงโคมแบบตัวแอล จ านวน 4 ชุด

4) โคมไฟสัญญาณจราจร

ดวงโคมแบบตัวไอ จ านวน 4 ชุด

5) เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง

ในตัวดวงโคม

6) ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

แบบ 8 จังหวะ 2 ภาษาในตู้เดียวกัน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

จราจร ถนนเฉลิมพระเกียรติ มหาสารคามก าหนด)

ร.9 บริเวณส่ีแยกพระกุมาร

(ต่อ)

17 โครงการก่อสร้างถนนด้วย  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนด้วย 230,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

Asphaliic พร้อมติดต้ัง Asphaliic Concrete พร้อมติดต้ัง (งบเทศบาล)

ฝาตะแกรง ยกระดับฝาท่อ ฝาตะแกรง ยกระดับฝาท่อระบายน้ า 

ระบายน้ า ซอยแยกถนน ซอยแยกถนนเทศบาลอาชา

เทศบาลอาชา (ทางเท้า (ทางเข้าปานรดาเฮ้าส์)

ปานรดาเฮ้าส์) ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ความยาวรวม 130 เมตร 

หนา 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนนด้วย มหาสารคามก าหนด)

Asphaliic พร้อมติดต้ัง

ฝาตะแกรง ยกระดับฝาท่อ

ระบายน้ า ซอยแยกถนน

เทศบาลอาชา (ทางเท้า

ปานรดาเฮ้าส์) (ต่อ)

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 496,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนนครสวรรค์ ซอย 9 ถนนนครสวรรค์ ซอย 9 (งบเทศบาล)

ขนาดกว้าง 5 เมตร

ความยาวรวม 170 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

19 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟสัญญาณ 990,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

จราจร บริเวณส่ีแยก จราจร บริเวณส่ีแยกโรงเรียน (งบเทศบาล)

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อนุบาลมหาสารคาม ดังน้ี

1) ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

แบบ 8 จังหวะ แบบ AUTO/MANUL

และมีภาษา 2 ภาษา ในตู้เดียวกัน

2) โคมไฟสัญญาณจราจร

แบบตัวแอล

3) โคมไฟสัญญาณจราจร

แบบตัวไอ

4) เคร่ืองนับเวลาถอยหลังในตัวโคม

5) ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร

6) เสาสูง ขนาด 6.50 เมตร

พร้อมตอม่อ

7 เสาเต้ีย ขนาด 3.50 เมตร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ พร้อมตอม่อ

จราจร บริเวณส่ีแยก 8) งานตีเส้นจราจร

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 9) งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

(ต่อ) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 65,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน ซอย 2 แยก 2 (งบเทศบาล)

ซอย 2 แยก 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร

ความยาวรวม 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

(เทศบาลฯ ด าเนินการเอง)

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

21 โครงการขยายผิวจราจร  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร 52,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 (งบเทศบาล)

เช่ือมต่อถนนนครสวรรค์ เช่ือมต่อถนนนครสวรรค์ ซอย 49/2

ซอย 49/2 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 95.25 ตารางเมตร

(เทศบาลฯ ด าเนินการเอง)

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 56,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนนครสวรรค์ ซอย 53 ถนนนครสวรรค์ ซอย 53 แยกซอย (งบเทศบาลฯ)

แยกซอยบ้านยายดวง บ้านยายดวง ขนาดกว้าง 4 เมตร

ความยาวรวม 24 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

(เทศบาลฯ ด าเนินการเอง)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

ถนนนครสวรรค์ ซอย 53 มหาสารคามก าหนด)

แยกซอยบ้านยายดวง (ต่อ)

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 39,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ถนนริมคลองสมถวิล ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 5/2 (งบเทศบาล)

ซอย 5/2 ขนาดกว้าง 4 เมตร

ความยาวรวม 17 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร

(เทศบาลฯ ด าเนินการเอง)

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

24 โครงการตรวจวัด  -เพ่ือจ่ายเป็นจ้างตรวจวัด 360,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

และวิเคราะห์คุณภาพน้ า และวิเคราะห์คุณภาพน้ า ระบบบ าบัด (งบเทศบาล)

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน น้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมือง

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) ตรวจน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียฯ

จ านวน 3 จุด คือ

   (1) น้ าก่อนเข้าระบบ

   (2) น้ าก่อนระบาย

   (3) น้ าบริเวณท่ีปล่อยน้ าท้ิง

จากระบบ

2) วิเคราะห์คุณภาพน้ าตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

3) จัดท ารายงานวิเคราะห์

คุณภาพน้ าประจ าเดือน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการตรวจวัด 4) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์

และวิเคราะห์คุณภาพน้ า (รายละเอียดตามข้อก าหนดของ

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม)

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(ต่อ)

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า 3,896,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. (งบเทศบาล)

ถนนเทศบาลอาชา (จากแยก ถนนเทศบาลอาชา (จากแยกถนน

ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 9 ริมคลองสมถวิล ซอย 9 เช่ือมโครงการ

เช่ือมโครงการก่อสร้างระบบ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ี

ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน ชุมชนเมืองมหาสารคาม)

เมืองมหาสารคาม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 966 เมตร (ท้ัง 2 ฝ่ัง)

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

ถนนเทศบาลอาชา (จากแยก มหาสารคามก าหนด)

ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 9

เช่ือมโครงการก่อสร้างระบบ

ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน

เมืองมหาสารคาม)

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า 104,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมบ่อพักรางวี พร้อมบ่อพักรางวี ถนนริมคลอง (งบเทศบาล)

ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 5/1 สมถวิล ซอย 5/1 ขนาดเส้นผ่า-

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 57 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า มหาสารคามก าหนด)

พร้อมบ่อพักรางวี

ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 5/1

(ต่อ)

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า 234,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. (งบเทศบาล)

ถนนริมคลองสมถวิล ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 4/1

ซอย 4/1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 93 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

มหาสารคามก าหนด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

28 โครงการติดต้ังระบบรดน้ า  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบรดน้ า 250,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

แบบอัตโนมัติในสวนสุขภาพ แบบอัตโนมัติในสวนสุขภาพสมถวิล (งบเทศบาล)

สมถวิล รายละเอียด ดังน้ี

1) ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า

ขนาด 3 น้ิว ขนาด 7.5 KW

2) ติดต้ังป้ัมน้ าหอยโข่งแรงดันสูง

ขนาด 3 แรงม้า 3 น้ิว และระบบ

ท่อสูบน้ า ขนาด 3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

3) ตู้ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติ

พร้อมระบบป้องกันท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

4) ติดต้ังระบบตัดไฟป๊ัมน้ า 

เม่ือแรงดันน้ าเกินก าหนด

5) สามารถต้ังเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ด้วยการก าหนดเวลา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการติดต้ังระบบรดน้ า (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

แบบอัตโนมัติในสวนสุขภาพ เมืองมหาสารคามก าหนด)

สมถวิล (ต่อ)

รวม 28 โครงการ 17,069,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการขยะ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

อันตรายจากชุมชน ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียงเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา

ท าเอกสาร ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/

ประชาสัมพันธ์ เช่น Mascos VDO 

โปสเตอร์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเขียนป้ายรณรงค์

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการ

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการคนมหาสารคาม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

หัวใจไร้มลพิษ (Mahasara ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

kham Low Carbon City) และผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมา

ท าเอกสาร ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/

ประชาสัมพันธ์ เช่น Mascos VDO

โปสเตอร์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเขียนป้ายรณรงค์

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และค่า

ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ชุมชน "จังหวัดสะอาด" และผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าจัดซ้ือถังขยะ

แยกประเภท ค่าจ้างจัดท าอุปกรณ์

ในการใส่ขยะพิษ ค่าเบ้ียงเล้ียง

เจ้าหน้าท่ี ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/

ประชาสัมพันธ์ เช่น Mascos VDO

โปสเตอร์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเขียนป้ายรณรงค์

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดท าส่ือ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และค่า

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

ชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ต่อ)

4 โครงการรณรงค์พัฒนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ท าความสะอาด ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม และผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร ค่าปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ ค่าเขียนป้าย

รณรงค์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์พัฒนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

ท าความสะอาด โครงการ

และส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

5 โครงการปรับประสิทธิภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

งานเก็บขนมูลฝอย ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

และผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร ค่าปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ ค่าเขียนป้าย

รณรงค์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม 

เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการปรับประสิทธิภาพ เก็บขนมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

งานเก็บขนมูลฝอย ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

6 โครงการชุมชนไร้ถังขยะ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 150,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร (งบเทศบาล) สาธารณสุข

และผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา

ท าเอกสาร ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/

ประชาสัมพันธ์ เช่น Mascos VDO

โปสเตอร์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเขียนป้ายรณรงค์

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าพิธี

เปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดท าส่ือ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการชุมชนไร้ถังขยะ ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

(ต่อ) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการ

7 โครงการจัดท าส่ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้าง 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการ ท าส่ือรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ขยะและส่ิงแวดล้อม จัดการขยะต้นทาง เช่น Mascos, และส่ิงแวดล้อม

VDO โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว

วัสดุเคร่ืองเขียน วัสดุส านักงาน

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการเจ้าหน้าท่ี จัดซ้ือ/จ้าง

วัสดุอุปกรณ์ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน

กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

เช่น จ้างตกแต่งสถานท่ี ยานพาหนะ

เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดท าส่ือ ส าหรับโครงการ

ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการ

ขยะและส่ิงแวดล้อม

รวม 7 โครงการ 730,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด (งบเทศบาล)

การประชุม ค่าเอกสารประกอบ

การประชุม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าสถานท่ี ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุง

ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม

และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการน้ี

2 โครงการขยายเขตน้ าประปา  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตประปา 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ภายในเขตเทศบาล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ภายในเขต (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม (ท้ัง 3 เขต) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1) บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 51/1

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการขยายเขตน้ าประปา 2) บริเวณหลังหมู่บ้านตาลสามต้น

ภายในเขตเทศบาล (ถนนสารคาม-วาปี)

เมืองมหาสารคาม (ท้ัง 3 เขต) 3) บริเวณข้างส านักงานชลประทาน

(ต่อ) จังหวัดมหาสารคาม (ชุมชนโพธ์ิศรี)

4) บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 53

(ทางไปบ้านแมด)

5) บริเวณข้างวัดส่องเหนือ

(ด้านทิศตะวันออก)

6) บริเวณเรือนเพาะช า 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

สาธารณะภายในเขตเทศบาล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ภายในเขต (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม (ท้ัง 3 เขต) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังน้ี

1) บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 51/1

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2) บริเวณหลังหมู่บ้านตาลสามต้น

สาธารณะภายในเขตเทศบาล (ถนนสารคาม-วาปี)

เมืองมหาสารคาม (ท้ัง 3 เขต) 3) บริเวณข้างส านักงานชลประทาน

(ต่อ) จังหวัดมหาสารคาม (ชุมชนโพธ์ิศรี)

4) บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 53

(ทางไปบ้านแมด)

5) บริเวณถนนมนตรีบ ารุง

รวม 3 โครงการ 810,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาสังคมมีสุข 
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเคร่ือง (งบเทศบาล)

สักการะ ฯลฯ ค่ารับรอง เช่น 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกฮอล์

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

เช่น ค่าสถานท่ีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่า

บริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา

ท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวด

หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ

ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการวันเทศบาล (ต่อ) ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

เช่น ค่าโฆษณา ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตาม

โครงการน้ี

2 โครงการวันเฉลิม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,000,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

พระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท- (งบเทศบาล)

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี-

สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร-

เกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม

2563 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-

พิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 เช่น

ค่าผ้าแพร เทียนไข ดอกไม้สด 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02
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                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการวันเฉลิม ดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล ธงญ่ีปุ่น

พระชนมพรรษา (ต่อ) ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติไทย 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี

3 โครงการงานบุญเบิกฟ้า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และกาชาด นิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาล (งบเทศบาล)

ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

เช่น ค่าสถานท่ีจัดงาน ค่าเช่าหรือ

ค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา

ท าความสะอาด ค่าตกแต่งและจัด

สถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้องในการจัดงานตาม

โครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการวันท้องถ่ินไทย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงาน 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ (งบเทศบาล)

จัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดท าพานพุ่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตาม

โครงการน้ี

5 โครงการเทิดทูนสถาบัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

พระมหากษัตริย์ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหา- (งบเทศบาล)

กษัตริย์ เช่น จัดท าพวงมาลา

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี ดังน้ี

1) วันท่ี 13 ตุลาคม 2562 เน่ืองใน

โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการเทิดทูนสถาบัน สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

พระมหากษัตริย์ (ต่อ) มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

2) วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 

เน่ืองในโอกาสวันปิยมหาราช

(วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 5)

3) วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 เน่ืองใน

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ

แห่งชาติ

4) วันท่ี 12 สิงหาคม 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการเทิดทูนสถาบัน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม-

พระมหากษัตริย์ (ต่อ) พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง และวันแห่งชาติ

5) งานพระราชพิธี และงานรัฐ

พิธีอ่ืนๆ ท่ีก าหนดให้จัดข้ึน

6 โครงการส่งเสริมการมี - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ส่วนร่วมของประชาชน ด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (งบเทศบาล) และแผนงาน

ของประชาชน การด าเนินงานของ

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าจัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล

ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมการมี ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ

ส่วนร่วมของประชาชน ค่ายานพาหนะ ค่าจัดท าส่ือ

(ต่อ) ประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

  

รวม 6 โครงการ 1,240,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภัย)

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

อาหาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้รับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการวันอาสาสมัคร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ต่อ) รายจ่ายตามโครงการน้ี

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครป้องกันภัย การใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

ฝ่ายพลเรือน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภัย)

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม อาหาร ค่าชุด อปพร. 

(ชุดฟาติก) ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมทบทวน ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้รับการ

อาสาสมัครป้องกันภัย ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

ฝ่ายพลเรือน (ต่อ) ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี

3 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโฆษณา (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

และสงกรานต์ ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลน้ันๆ บรรเทาสาธาณภัย)

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการชุมชนเข้มแข็ง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เตรียมพร้อมป้องกันภัย การใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภัย)

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม อาหาร ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้รับการ

ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการชุมชนเข้มแข็ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

เตรียมพร้อมป้องกันภัย (ต่อ) รายจ่ายตามโครงการน้ี

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และระงับอัคคีภัยในสถาน การใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

ศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม บรรเทาสาธาณภัย)

มหาสารคาม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม อาหาร ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้รับการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ

และระงับอัคคีภัยในสถาน ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร

ศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

มหาสารคาม (ต่อ) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะ

รายจ่ายตามโครงการน้ี

รวม 5 โครงการ 310,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การบริหารจัดการเทศบาล ด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (งบเทศบาล)

เมืองมหาสารคาม การบริหารจัดการเทศบาล

เมืองมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ค่ารับรองผู้ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงาน

และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา

จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง

และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการ

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ จัดงาน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

การบริหารจัดการเทศบาล และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม

เมืองมหาสารคาม (ต่อ) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ

การบริหารจัดการเทศบาล จัดฝึกอบรม

เมืองมหาสารคาม (ต่อ)

2 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 826,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน (งบเทศบาล)

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี

ในการบริหารสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกัน

ศักยภาพการจัดการศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา

ของท้องถ่ิน สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แห่งละ 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาครูแกนน าโรงเรียนละ

1 คน คนละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน

การประกวดสถานศึกษาดีเด่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน โรงเรียนละ 100,000 บาท ส าหรับ

ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย มหาสารคาม ดังน้ี

ในการบริหารสถานศึกษา) 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม เป็นเงิน 118,000 บาท

ศักยภาพการจัดการศึกษา 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

ของท้องถ่ิน (ต่อ) เป็นเงิน 118,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เป็นเงิน 118,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เป็นเงิน 118,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี

เป็นเงิน 118,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

เป็นเงิน 118,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 118,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา)

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ของท้องถ่ิน (ต่อ)

3 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 3,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน (งบเทศบาล)

ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีค่า

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ

ค่าพัฒนาครูแกนน าโรงเรียน และค่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน พัฒนาเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ยาเสพติดในสถานศึกษา ส่วนท้องถ่ิน ตามอัตราและหลักเกณฑ์

(ต่อ) กระทรวงมหาดไทย

4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (งบเทศบาล)

นอกสถานศึกษา เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา และค่า

ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับงานน้ี

รวม 4 โครงการ 1,039,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาระบบ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

การดูแลระยะยาวส าหรับ และเคร่ืองด่ืมส าหรับประชาชน (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครท่ีออก และส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน (Long term care) ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่าย

 ในการพัฒนาศักยภาพทีมท่ีต้อง

ดูแลผู้ป่วย ค่าพิธีเปิด-ปิด 

ค่าเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์การแพทย์

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของเจ้าหน้าท่ี ค่าตอบแทนแพทย์

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอ้ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นในโครงการน้ี

รวม 1 โครงการ 100,000

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมผู้ประกอบการ 200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล กลุ่มเส่ียง และด้านสุขภาพ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง และส่ิงแวดล้อม

ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/

ว 2018 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2548)

ดังน้ี

1) อบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงาน

สุขาภิบาลอาหาร เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้

แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงาน

สุขาภิบาลอาหาร (กลุ่มเป้าหมาย)

เช่น ผู้ประกอบการท่ีขายอาหารน้ าด่ืม

ประเภทหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบ

การแปรรูปอาหารท้ังแบบส าเร็จ หรือ

ก่ึงส าเร็จรูป ผู้ประกอบการอาหาร

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ ในตลาดสด ผู้ประกอบการอาหารใน

ด้านสาธารณสุข (ต่อ) ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล

ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการอาหาร

ตามสถานท่ีท่องเท่ียวหรือแหล่ง

ท่องเท่ียว ร้านค้าหรือสถานท่ีสะสม

อาหารเพ่ือส่งมอบหรือขายต่อ

2) อบรมกลุ่มเส่ียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าการ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ในงานป้องกันและควบคุมโรค โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มท่ีมีความ

เส่ียงต่อโรคติดต่อ 

เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า

โรคเอดส์ โรคแลปโตสไปโรซิส

โรคไข้หวัดนก หรือกลุ่มเส่ียงต่อ

โรคติดเช้ือ ต่างๆ และกลุ่มผู้มีโอกาส

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ เข้าไปใช้ส่ิงเสพติด

ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือจ่าย

เป็นค่าในการด าเนินงานด้านส่งเสริม

สุขภาพในการด าเนินงานเร่ืองต่างๆ

ได้แก่ อนามัยแม่และเด็ก อนามัยผู้สูง

อายุ อนามัยโรงเรียน อนามัยชุมชน

ทันอนามัย วางแผนครอบครัว

โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิต

การออกก าลังกาย

2 โครงการอาสาสมัคร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (อสคบ.) ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอาสาสมัคร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (อสคบ.) ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

(ต่อ) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

3 โครงการพัฒนาระดับ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

มาตรฐานโรงอาหาร ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ในสถาบันการศึกษา ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาระดับ ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานโรงอาหาร เช่น Mascos VDO  โปสเตอร์

ในสถาบันการศึกษา (ต่อ) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ระดับทอง ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณภาพ ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร ค่าปฏิบัติงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นอกเวลาราชการ ค่าเขียนป้าย

ระดับทอง (ต่อ) รณรงค์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการ

5 โครงการอบรมเยาวชน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

สาธารณสุขในโรงเรียน ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

(ยสร.) ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอบรมเยาวชน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สาธารณสุขในโรงเรียน ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

(ยสร.) (ต่อ) ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการ ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการ ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

(ต่อ) การอบรม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

7 โครงการพัฒนาระบบ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

และน้ าประปาในเขต ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

เช่น Mascos VDO  โปสเตอร์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาระบบ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

และน้ าประปาในเขต ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม การอบรม ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

(ต่อ) การแพทย์ ชุดทดสอบในการ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

8 โครงการอบรมอาสาสมัคร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 70,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการอบรมอาสาสมัคร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

(ต่อ) ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

เข้าใจทักษะชีวิต ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

เข้าใจทักษะชีวิต (ต่อ) ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

10 โครงการควบคุมป้องกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

โรคติดต่อตามฤดูกาล ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการควบคุมป้องกัน ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

โรคติดต่อตามฤดูกาล (ต่อ) ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

11 โครงการร่วมใจระวังภัย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 40,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

จากแอลกฮอล์และบุหร่ี ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการร่วมใจระวังภัย ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

จากแอลกฮอล์และบุหร่ี การอบรม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

แบบมีส่วนร่วม (ต่อ) รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือสนับสนุนและพัฒนางาน 450,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ด้านสาธารณสุขในเขต สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) สาธารณสุข

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม โดยจัดสรร และส่ิงแวดล้อม

เป็นค่าด าเนินงานของ อสม. 

ในเขตชุมชนๆ ละ 15,000 บาท

จ านวน 30 ชุมชน เพ่ือให้ อสม. 

ด าเนินใน 3 กิจกรรม ได้แก่

   กลุ่มกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนา

ศักยภาพด้านสาธารณสุข ส าหรับ

ใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการพัฒนาเพ่ิมพูน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ

ด้านสาธารณสุขในเขต ของอาสาสมัครของสาธารณสุข

เทศบาลเมืองมหาสารคาม (อสม.) แกนน าสุขภาพประจ า

(ต่อ) ครอบครัว ประชาชนท่ัวไป ประชาคม

ผู้น าองค์กรชุมชน พระสงฆ์ 

ผู้น าศาสนา ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ

ดูแลจัดการ รวมกลุ่ม และมีส่วนร่วม

การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว

และชุมชน อันจะท าให้ชุมชนมีพลัง

มีความสามารถมากย่ิงข้ึนจนสามารถ

รวมกลุ่มแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

โดยการด าเนินงานสามารถใช้จ่าย

เพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม

การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ การฝึกงานฯลฯ เป็นค่าใช้จ่ายได้แก่

ด้านสาธารณสุขในเขต ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร อาหารว่าง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 

(ต่อ) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงตีพิมพ์ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ

  กลุ่มกิจกรรมท่ี 2 การแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขชุมชน ส าหรับค่าใช้จ่าย

เพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนใน

เร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี

1. โรคไข้เลือดออก

2. โรคเอดส์

3. สุขภาพจิต

4. การแก้ไขปัญหาบุหร่ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ 5. การสร้างสุขภาพ

ด้านสาธารณสุขในเขต 6. การให้ข่าวสารโครงการหลัก

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(ต่อ) 7. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข

ประจ าท้องถ่ิน

การด าเนินงานสามารถใช้จ่ายเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ การจัด

บริการ การเผยแพร่ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 

การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมฯลฯ

เป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าพาหนะและขนส่ง ฯลฯ

  กลุ่มกิจกรรมท่ี 3 การจัดบริการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพเบ้ืองต้นในศูนย์สาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขในเขต มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส าหรับใช้จ่าย

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้

(ต่อ) มีการจัดการบริการสุขภาพเบ้ืองต้น

โดยชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมส าคัญ

ประการหน่ึงท่ีแสดงถึงศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

และพลังในการพ่ึงตนเองของการ

จัดการสุขภาพภาคประชาชนของ

ชุมชน การด าเนินงานก าหนดให้

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ประกอบด้วยการจัดท าศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร การถ่ายทอดความรู้และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเร่ือง

สุขภาพอนามัย และการให้บริการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ สาธารณสุขท่ีจ าเป็น เช่น การรักษา

ด้านสาธารณสุขในเขต พยาบาลเบ้ืองต้นตามอาการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม การปฐมพยาบาลก่อนการส่งต่อ

(ต่อ) การตรวจน้ าตาลในปัสสาวะ

การวัดความดันโลหิต การวัดสายตา

เป็นต้น การด าเนินงานสามารถ

ใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการ

ตามกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) เช่น การจัด

บริการการปฏิบัติงานฯ ฯลฯ 

เป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟ้า) ค่าวัสดุส านักงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

13 โครงการพระราชด าริ - เพ่ือจ่ายสนับสนุนให้ชุมชนๆ ละ 600,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ด้านสาธารณสุข 20,000 บาท ในการจัดท าโครงการ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

พระราชด าริด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

อย่างน้อย 3 โครงการ จ านวน 30

ชุมชน โดยจัดท าโครงการเสนอขอรับ

งบประมาณจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ในโครงการ

14 โครงการรณรงค์ส้วมสะอาด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรม/ 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

น่าใช้บริการ ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ผู้เข้าอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน และส่ิงแวดล้อม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์ส้วมสะอาด ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร

น่าใช้บริการ (ต่อ) ค่าจ้างท าส่ือรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

เช่น Mascos VDO  โปสเตอร์

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด

การอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

อาชีพแม่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแม่บ้าน (งบเทศบาล)

และประชาชนท่ัวไป และประชาชนท่ัวไป เช่น

ค่าจัดเตรียมสถานท่ีอบรม/ประชุม

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนา เดินทางไป-กลับ ของผู้เข้ารับการ

อาชีพแม่บ้าน อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

และประชาชนท่ัวไป (ต่อ) ส าหรับโครงการน้ี

16 โครงการฝึกอบรม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน เช่น (งบเทศบาล)

ค่าจัดเตรียมสถานท่ีอบรม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ของผู้เข้า

รับการประชุม และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการน้ี

17 โครงการเลือกต้ัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 100,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการเลือกต้ัง ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการ

คณะกรรมการชุมชน (ต่อ) ค่าจัดท าเอกสาร ค่าล่วงเวลาการ

ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการด าเนิน

การโครงการน้ี

18 โครงการจัดท าแผนแม่บท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนเพ่ือการพัฒนา จัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือการ (งบเทศบาล)

พัฒนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์

ค่าวิทยาการ ค่ายานพาหนะ

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่า

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การด าเนินการในโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

19 โครงการป้องกันและแก้ไข - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ปัญหายาเสพติดใน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบเทศบาล)

เขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ได้แก่ ใช้ในการตรวจ

ปัสสาวะพนักงานเทศบาล บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการตรวจปัสสาวะ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้าน

ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการน้ี

20 โครงการจัดงานวันพ่อ- - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 400,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

วันแม่ดีเด่น วันพ่อ-แม่ดีเด่น เช่น ค่าเช่าสถานท่ี (งบเทศบาล)

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดงานวันพ่อ- เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

วันแม่ดีเด่น (ต่อ) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในการด าเนินการตามโครงการ

21 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 40,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

แห่งชาติ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (งบเทศบาล)

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการ ค่าส่ือ

อุปกรณ์ ประกาศนียบัตร 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้องกับการด าเนินการโครงการน้ี

22 โครงการเพ่ิมศักยภาพ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

เศรษฐกิจชุมชนตามแนว เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนว (งบเทศบาล)

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการเพ่ิมศักยภาพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เศรษฐกิจชุมชนตามแนว ในการด าเนินการ ค่าส่ืออุปกรณ์

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม

(ต่อ) ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับ

การอบรมไป-กลับ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่าของ

สมนาคุณในการศึกษาดูงาน 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้องกับการด าเนินการ

23 โครงการหอพักสีขาว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

หอพักสีขาว เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร (งบเทศบาล)

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ

ในการเดินทางเข้ารับการอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการหอพักสีขาว (ต่อ) ไป-กลับ ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการโครงการน้ี

24 โครงการส่งเสริม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และช่วยเหลือพัฒนา ส่งเสริมและช่วยเหลือพัฒนา (งบเทศบาล)

คุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย คุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย โดยอบรม

ให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัย

เพ่ือให้มีอาชีพเสริมรายได้ช่วยเหลือ

ครอบครัว ค่าวัสดุ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการโครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

25 เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน 600,000 ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ความเข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนในเขต (งบเทศบาล)

โครงการชุมชนปลอดขยะ เทศบาลเมืองมหาสารคามท้ัง

สภาพแวดล้อมสะอาด 30 ชุมชน โครงการชุมชนปลอดขยะ

สภาพแวดล้อมสะอาด เพ่ือให้ชุมชน

มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการ

พัฒนาชุมชน

รวม 25 โครงการ 3,490,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.6 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการควบคุมและป้องกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระบอกฉีดยา 100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

โรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา กระติกแช่วัคซีน ค่าแผ่นพับ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิบัติงานนอก และส่ิงแวดล้อม

เวลาราชการของพนักงานเทศบาล

พนักงานจ้าง อาสาพัฒนา ปศุสัตว์

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าด าเนินการ

อบรม/ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร

และผู้เข้าอบรม ค่าพาหนะเดินทาง

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจัดท าป้าย ค่าจ้างเหมา

ท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการน้ี

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.6 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการควบคุมป้องกัน - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระบอกฉีดยา 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

โรคติดต่อจากสัตว์ เข็มฉีดยา กระติกแช่วัคซีน (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และส่ิงแวดล้อม

ค่าด าเนินการอบรม/ประชุม

ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เข้าอบรม

วัสดุส านักงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจัดท าป้าย

ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของพนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง อาสาพัฒนา

ปศุสัตว์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุ

ส านักงาน ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.6 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดูแลสุนัขจรจัด 10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่ายา ค่าเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ค่าพนักงานท าความสะอาด และส่ิงแวดล้อม

ค่าคนงานดูแล ค่ายาม ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า

ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าซ่อมแซมบ ารุง

ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์ วัสดุ

เคร่ืองเขียน วัสดุส านักงาน 

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี ค่าเอกสาร

ส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าจัดท าป้าย ค่าจ้างเหมา

ท าเอกสาร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเดินทางไปราชการช่ัวคราว

ค่าเขียนป้ายรณรงค์ ค่าอาหารสัตว์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมมีสุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.6 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม 3 โครงการ 120,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(แบบ ผด. 02/1) 
 

 
 
 

รายละเอียดบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



 

 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 
 
 



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือรถเข็นเหล็ก พับเก็บได้ 6,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

รถเข็นเหล็ก พับเก็บได้ จ านวน 2 คัน (ตามราคาท้องถ่ิน) (งบเทศบาล)

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 57,200 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (งบเทศบาล)

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

บีทียู) 2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

3. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถ

ในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000

บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5

4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ

ส าเร็จท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น 

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เดียวกัน

ปรับอากาศแบบแยกส่วน 5. มีความหน่วงเวลาท างานของ

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน คอมเพรสเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

บีทียู) (ต่อ)

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 80,400 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (งบเทศบาล)

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู

บีทียู) 2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

3. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถ

ในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000

บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ

ปรับอากาศแบบแยกส่วน ส าเร็จท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น 

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 เดียวกัน

บีทียู) (ต่อ) 5. มีความหน่วงเวลาท างานของ

คอมเพรสเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

4 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 7,900 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

แบบ 4 ล้ินชัก มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี (งบเทศบาล)

1. มีหูล้ินชัก

2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 1 ตู้

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเหล็ก 360,000 ภายในเขตเทศบาล กองทะเบียน

หน้าโฟเมก้าขาวเงา โฟเมก้าขาว โครงขาเหล็ก โดยมีขนาด (งบเทศบาล) ราษฎรและบัตรฯ

ไม่น้อยกว่า 0.6x1.50 ม.

จ านวน 300 ตัว

6 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแบบแขวน 32,400 ภายใน กองวิชาการ

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู ได้รับ (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

ชนิดแบบแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง และแผนงาน

ขนาดไม่ต่ ากว่า จ านวน 1 เคร่ือง 

24,000 บีทียู (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

7 โครงการจัดซ้ือพัดลม - เพ่ือจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ 5,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ระบายอากาศ พร้อมติดต้ังท่ีสถานีวิทยุเทศบาลเมือง (งบเทศบาล) และแผนงาน

มหาสารคาม มีรายละเอียด ดังน้ี

1. แบบติดผนัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือพัดลม 2. ใบพัดมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

ระบายอากาศ (ต่อ) 3. สามารถปรับอากาศให้เป็นแบบดูด

อากาศเข้า

4. และดูดอากาศออกได้ในตัว

จ านวน 1 เคร่ือง

8 โครงการจัดซ้ือรถเข็น - เพ่ือจัดซ้ือรถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ 8,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

อเนกประสงค์ 4 ล้อ ส าหรับขนสัมภาระในกิจกรรมโครงการต่างๆ (งบเทศบาล) และแผนงาน

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. มีด้ามจับส าหรับเข็น

2. พ้ืนผิววางของมีคุณสมบัติป้องกันการล่ืน

3. สามารถพับเก็บได้

4. มีขอบยางกันชนโดยรอบ ป้องกันการ

กระแทก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือรถเข็น 5. ล้อยาง 4 ล้อ มีความแข็งแรง

อเนกประสงค์ 4 ล้อ 6. รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

(ต่อ) จ านวน 4 คัน

9 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 8,000 ภายในกองคลัง กองคลัง

ท างานเหล็ก 5 ฟุต ขนาด 5 ฟุต มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ (งบเทศบาล)

มีขนาดกว้าง 1530x ลึก 770x สูง 750 มม.

จ านวน 1 ตัว

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 28,000 ภายในกองคลัง กองคลัง

ท าลายเอกสาร มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1. แบบตัดตรง

2. ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น

3. ขนาดท่ีก าหนดเป็นแบบท าลายข้ันต่ า

ต่อคร้ัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 4. ขนาดกระดาษหลังท าลายกว้าง

ท าลายเอกสาร (ต่อ) ไม่เกิน 4 มม.

จ านวน 1 เคร่ือง

11 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารสองบาน 3,000 ภายในกองคลัง กองคลัง

เอกสารสองบาน คุณลักษณะพ้ืนฐานคือ เป็นแบบเปิด-ปิด (งบเทศบาล)

ขนาดกว้าง 80x ลึก 40x สูง 81 ซม.

จ านวน 1 ตู้

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 64,800 ภายในกองคลัง กองคลัง

ปรับอากาศแบบแยกส่วน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1. ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)

2. ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู

ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง

ปรับอากาศแบบแยกส่วน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

(ต่อ)

รวม 12 โครงกำร 660,700

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4,500 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล

ตู้เก็บเอกสาร คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานรักษาความสงบ

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช้ัน แบบล้อเล่ือน เรียบร้อย)

2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 922 มม.

ลึกไม่น้อยกว่า 311 มม. สูงไม่น้อยกว่า

1,760 มม. (รวมความสูงของล้อ)

3. ตัวตู้ภายในแบ่งออกไม่น้อยกว่า 4 ช้ัน

ช้ันละไม่น้อยกว่า 10 ช่อง แต่ละช่องมี

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.5 ซม.

4. ตัวตู้มีชุดล้อแยกประกอบเพ่ือให้สามารถ

เคล่ือนย้ายสะดวกต่อการใช้งาน

จ านวน 1 ตู้

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศ 80,400 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและ

แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืน 1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู บรรเทาสาธารณภัย)

หรือแบบแขวน 2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 3. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถ

บีทียู) ท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู

4. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5

5. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ

ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน

6. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ

เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ (Electric grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุไฟ

เคร่ืองปรับอากาศ (ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค

แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืน ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความ

หรือแบบแขวน สะอาดได้

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 7. ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน ชนิดติดผนัง

บีทียู) (ต่อ) ส าหรับชนิดตู้ต้ังพ้ืน

8. เป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีไม่มีระบบ

ฟอกอากาศ

9. มีความหน่วงเวลาการท างานของ

คอมเพรสเซอร์

10. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี

สวิตซ์ ไม่น้อยกว่า 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ

หุ้มฉนวนยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร สายไฟ

ยาวไม่เกิน 15 เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 

เคร่ืองปรับอากาศ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืน

หรือแบบแขวน

(ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000

บีทียู) (ต่อ)

รวม 2 โครงกำร 84,900

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 26,000 ภายใน กองการศึกษา

ปรับอากาศ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองการศึกษา

แบบแยกส่วนชนิดแขวน 1. แบบแยกส่วนชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า (มีระบบฟอกอากาศ)

18,000 บีทียู 2. ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง ส าหรับกองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 62,700 ภายใน กองการศึกษา

ปรับอากาศ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองการศึกษา

แบบแยกส่วนชนิดแขวน 1. แบบแยกส่วนชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า (ระบบ Inverter)

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

40,000 บีทียู 2. ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง ส าหรับกองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 17,000 ภายใน กองการศึกษา

ปรับอากาศ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองการศึกษา

แบบแยกส่วนชนิด 1. แบบแยกส่วนชนิดแบบติดผนัง

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

ขนาดไม่ต่ ากว่า 2. ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู

12,000 บีทียู 3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5 พร้อมติดต้ัง ส าหรับกองการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง

ปรับอากาศ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แบบแยกส่วนชนิด

แบบติดผนัง

ขนาดไม่ต่ ากว่า

12,000 บีทียู (ต่อ)

4 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน 4,000 ภายใน กองการศึกษา

โทรศัพท์ส านักงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองการศึกษา

1. ระบบสายเดียว

2. ปรับระดับเสียงกร่ิง

3. ปรับระดับเสียงสนทนา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. รับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

ส าหรับกองการศึกษา จ านวน 4 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5 โครงการจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 10,200 ภายใน กองการศึกษา

อเนกประสงค์ 3 ช้ัน อเนกประสงค์ 3 ช้ัน (งบเทศบาล) กองการศึกษา

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. ท าจากไม้ปาร์ติเคิลเคลือบผิวฟอยล์

2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42xลึก 29x

สูง 90 ซม.

3. มีบานประตูพร้อมกุญแจล็อค

แยกอิสระจากกันทุกช้ัน 

ส าหรับกองการศึกษา จ านวน 6 ตู้

6 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ - เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างานเก้าอ้ีท างาน 150,000 ภายใน กองการศึกษา

เก้าอ้ีท างาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

1. โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า บูรพาพิทยาคาร

80x150x75 ซม.

2. โครงเก้าอ้ีท าจากเหล็กบุด้วยฟองน้ า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ หุ้ม PVC

เก้าอ้ีท างาน (ต่อ) ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

จ านวน 30 ชุด

7 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,000 ภายใน กองการศึกษา

2 บาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

1. มีมือจับชนิดบิด ศรีสวัสด์ิวิทยา

2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.)

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

จ านวน 4 ตู้

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 3 ช้ัน 90,000 ภายใน กองการศึกษา

บานเล่ือนกระจก 3 ช้ัน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x88 ซม. บ้านแมด

2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนา

ไม่ต่ ากว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสาร

ป้องกันสนิม

3. แผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

4. บานเล่ือนกระจก 2 ประตู มือจับ

อะลูมิเนียมแบบฝังพร้อมกุญแจล็อค

5. แผ่นช้ันวางปรับระดับได้

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

จ านวน 20 ตู้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

9 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 1,522,800 ภายใน กองการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

แบบแยกส่วนชนิดแขวน 1. แบบแยกส่วนชนิดแขวน บูรพาพิทยาคาร,

ขนาดไม่ต่ ากว่า (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาล,

24,000 บีทียู 2. ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู บ้านส่องนางใย

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  โรงเรียนเทศบาล

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บ้านค้อ,

พร้อมติดต้ัง โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 47 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนเทศบาล บ้านแมด

บูรพาพิทยาคาร จ านวน 12 เคร่ือง, 

โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

จ านวน 14 เคร่ือง, โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

17 เคร่ือง และโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

จ านวน 4 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

10 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 611,000 ภายใน กองการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 1. แบบแยกส่วนชนิดแขวน ศรีสวัสด์ิวิทยา,

ขนาดไม่ต่ ากว่า (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาล

36,000 บีทียู 2. ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู โพธ์ิศรี

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

พร้อมติดต้ัง

จ านวน 13 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนเทศบาล

ศรีสวัสด์ิวิทยา จ านวน 5 เคร่ือง, 

และโรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี 8 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

11 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สมุด 39,900 ภายใน กองการศึกษา

เคร่ืองพิมพ์สมุดเงินฝาก เงินฝาก Passbook Compuprint (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี บูรพาพิทยาคาร

1. หัวพิมพ์สามารถปรับระดับ

ความบาง/หนา

2. ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 

580 ตัวอักษร/วินาที

3. ระบบต่อเช่ือมมาตรฐาน : RS232 serial,

Parallet Port, USB 2.0 ในตัวเคร่ือง

4. ความหนาของกระดาษ สูงสุด 2.0 มม.

5. หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 kb

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

จ านวน 1 เคร่ือง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

12 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมโคจรแบบ 100,800 ภายใน กองการศึกษา

พัดลมโคจรแบบติดผนัง ติดผนังในห้องเรียน ขนาด 16 น้ิว (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

ในห้องเรียน พร้อมติดต้ังโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี ศรีสวัสด์ิวิทยา

ขนาด 16 น้ิว 1. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

2. ต้ังเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติ ปรับส่าย

ซ้าย ขวา

3. มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

จ านวน 72 ชุด

รวม 12 โครงกำร 2,656,400

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.4 แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือตู้รางเล่ือน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้รางเล่ือน 360,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

เก็บเวชระเบียน เก็บเวชระเบียน มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

1. ตู้รางเล่ือนเก็บแฟ้มเวชระเบียน และส่ิงแวดล้อม

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ระดับช้ัน เก็บต่อตู้

2. มีระบบขับเคล่ือนตู้รางเล่ือนเป็นตู้แบบ

มีพวงมาลัยหมุน

3. มีการเคลือบป้องกันสนิม

4. พวงมาลัยหมุนเป็นอลูมิเนียมหล่อ

อย่างดีทนแรงดันพร้อมก้านสแตนเลส

5. ตู้จะสามารถเล่ือนไปทางด้านซ้าย

หรือทางด้านขวา เพ่ือเปิดเป็นทางเดิน

ส าหรับเข้าไปหยิบเอกสารได้

จ านวน 5 ตู้

รวม 1 โครงกำร 360,000

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ  - เพ่ือจัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 6,000 ภายใน กองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ไร้สาย มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

1. มีปุ่ม Speaker Phone รองรับบริการ

Caller ID

2. หน้าจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1 น้ิว

จ านวน 2 เคร่ือง

2 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 7,900 ภายใน กองสวัสดิการสังคม

แบบ 4 ล้ินชัก มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

1. ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก มีหูล้ินชัก

2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) 

จ านวน 1 ตู้

(ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

รวม 2 โครงกำร 13,900

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.6 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีห้องประชุม 32,000 ภายในพิพิธภัณฑ์ กองการศึกษา

ห้องประชุม คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) เมืองมหาสารคาม

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 565xลึก 560

xสูง (960-1055) มม.

2. พนักพิงหุ้มด้วยผ้าเมส (ผ้าตาข่าย)

อย่างดี

3. เบาะน่ังหุ้มด้วยฟองน้ า บุทับด้วยผ้าฝ้าย

4. โครงสร้างท าด้วยพลาสติก แข็งแรง

ทนทาน มีท่ีท้าวแขน

5. ชุดขาปรับระดับสูง-ต่ า ด้วยโช้คแก๊ส

6. ชุดก้อนโยกและปีกผีเส้ือท าจากเหล็ก

เคลือบผิวสีด า โยกเอนด้วยระบบสปริง

ปรับล็อคสูง-ต่ าได้

7. ขาเก้าอ้ีข้ึนรูป 5 แฉก ล้อยึดติดกับขา

เก้าอ้ี ส าหรับห้องประชุมพิพิธภัณฑ์

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.6 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี เมืองมหาสารคาม กองการศึกษา

ห้องประชุม (ต่อ) จ านวน 16 ตัว 

รวม 1 โครงกำร 32,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.7 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ (บำท) สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 6,000 ภายใน ส านักการช่าง

โทรศัพท์ไร้สาย โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี (งบเทศบาล) ส านักการช่าง

1) โทรศัพท์แบบไร้สายระบบคล่ืนความถ่ี

2.4 GHZ

2) ระยะใช้งานไม่เกิน 250 เมตร

ในพ้ืนท่ีโล่ง และไม่เกิน 50 เมตร ในอาคาร

ข้ึนอยู่กับส่ิงกีดขวาง จ านวน 3 เคร่ือง

2 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 12,000 ภายใน ส านักการช่าง

เก็บเอกสาร 2 ช้ัน 2 ช้ัน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) ส านักการช่าง

1) โครงตู้เหล็กผลิตจากเหล็กแผ่นรีด

หนา 0.6 มม.

2) ช่องเก็บเอกสาร ขนาด 2 ช้ัน 

กระจกเล่ือน จ านวน 2 ตู้

รวม 2 โครงกำร 18,000

                  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แบบผด. 02/1

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 3,000,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

ขยะแบบอัดท้าย ขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดมาตรฐาน (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ขนาดมาตรฐาน เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม

ปริมาตรความจุ 6 ล้อ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 12 12 ลูกบาศก์เมตร ดันขยะออกด้วยระบบ

ลูกบาศก์เมตร ไฮโดรลิค จ านวน 1 คัน

2 โครงการจัดซ้ือถังรองรับ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังคอนเทรนเนอร์ 400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

มูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความจุ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 5 ถัง

3 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกเอนก 1,700,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

บรรทุกเอนกประสงค์ ประสงค์ ชนิด 4 ล้อ มีคุณลักษณะดังน้ี (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ชนิด 4 ล้อ 1. เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะเหล็ก และส่ิงแวดล้อม

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือรถยนต์ ชนิด 4 ล้อ

บรรทุกเอนกประสงค์ 2. เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดความจุกระบอกสูบ

ชนิด 4 ล้อ (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 วัตต์

3. ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดต้ังกระบะบรรทุก

มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร

จ านวน 2 คัน

4 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกเอนก 1,400,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

บรรทุกเอนกประสงค์ ประสงค์ ชนิด 6 ล้อ มีคุณลักษณะ ดังน้ี (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ชนิด 6 ล้อ 1. เป็นรถบรรทุกกระบะเหล็ก ชนิด 6 ล้อ และส่ิงแวดล้อม

2. เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

3. ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังกระบะบรรทุก

มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือรถยนต์ จ านวน 1 คัน

บรรทุกเอนกประสงค์

ชนิด 6 ล้อ (คัน)

5 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 2,500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

6 ล้อ ไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ และส่ิงแวดล้อม

ปริมาตรกระบอกสูบ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

ไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซี แบบบรรทุกน้ า มีคุณลักษณะดังน้ี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์ 1. เป็นตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 ขนาด 6 ตัน

กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า 2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 

170 กิโลวัตต์

3. จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก 4. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก

(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม

6 ล้อ 5. เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์

ปริมาตรกระบอกสูบ จ านวน 1 คัน 

ไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซี (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 

กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า

6 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเรือพลาสติก 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการ

เรือพลาสติก มีคุณลักษณะดังน้ี (งบเทศบาล) สาธารณสุข

1. มีขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 200 kg และส่ิงแวดล้อม

มากกว่าหรือเท่ากับ

2. มีขนาด 100x300x50 เซนติเมตร

3. ทรงหัวแหลมท้ายตัด   จ านวน 2 ล า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

7 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดรถบรรทุก (ดีเซล) 1,920,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

(ดีเซล) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน

2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

6,000 ซีซี

3) ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

4) แบบกระบะเหล็ก

5) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก

ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม

6) พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

รวม 7 โครงการ 10,940,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า 6,500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

บรรทุกน้ าชนิดสูง ชนิดสูง แรงดันสูง (งบเทศบาล)

แรงดันสูง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1) ชนิดขนาด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

2) มีก าลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

3) ตอนท้ายบรรทุกน้ าปริมาตรความจุ

ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร

4) ติดต้ังป้ัมสูบน้ า จ านวน 2 ชุด

5) มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน

จากโรงงาน มอก/ISO 0001 

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 โครงการ 6,500,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
 
 
 



แบบผด. 02/1

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 18,200 ภายในเขตเทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

1. ใช้เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน้้าได้ บรรเทาสาธาณภัย)

1,000 ลิตร/นาที

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี

3. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 

(75 มิลลิเมตร)

4. สูบน้้าได้ไม่น้อยกว่าปริมาณท่ีก้าหนด

5. ส่งน้้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร

หรือประมาณ 30 ฟุต

6. อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้้า

และของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด

พร้อมท่ีจะใช้งาน  จ้านวน 2 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม 1 โครงการ 18,200

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย 160,000 ภายในเขตเทศบาล ส้านักการ

เคร่ืองพ่นละอองฝอย สะพายหลัง ULV ส้าหรับก้าจัดยุงและ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

สะพายหลัง ULV แมลงต่างๆ ก้าลังเคร่ืองยนต์ และส่ิงแวดล้อม

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จ้านวน 2 เคร่ือง

2 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 ภายในเขตเทศบาล ส้านักการ

เคร่ืองพ่นหมอกควัน ส้าหรับก้าจัดยุงและแมลงต่างๆ (งบเทศบาล) สาธารณสุข

มีคุณสมบัติ ดังน้ี และส่ิงแวดล้อม

1. ปริมาณการฉีดพ่นน้้ายาไม่น้อยกว่า

40 ลิตรต่อช่ัวโมง

2. ถังบรรจุน้้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร

3. ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

จ้านวน 2 เคร่ือง

รวม 2 โครงการ 278,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 
 

 
ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 



แบบผด. 02/1

4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือตู้เช่ือม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เช่ือมไฟฟ้า 50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ไฟฟ้าแบบต้ังโต๊ะ แบบต้ังโต๊ะ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (งบเทศบาล)

ดังน้ี

1) กระแสไฟ 500 AMP

2) ใช้งานต่อเน่ืองขนาดลวด 2.6-5.0 mm.

3) มีระบบ APC FORCE ช่วยเพ่ิมกระแส

เพ่ือไม่ให้ลวดเช่ือมติดช้ินงาน

4) มีฟังก์ชัน VRD ลดกระแสไฟฟ้า

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 โครงการ 50,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 
 

 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือกล้องวงจรปิด พร้อมเคร่ือง 18,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

กล้องวงจรปิด บันทึกและฮาร์ดดิส ส าหรับติดต้ังท่ีสถานี (งบเทศบาล) และแผนงาน

พร้อมเคร่ืองบันทึก วิทยุเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

และฮาร์ดดิส มีรายละเอียด ดังน้ี

1. กล้องวงจรปิด อย่างน้อย จ านวน 4 ตัว

2. กล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า

1 ล้านพิกเซล 720 P

3. ช่องแสดงผล HDMI/VGA

4. ส ารองข้อมูลผ่าน USB Drive,

USB Harddisk, USB CD/DVD RW

5. สามารถดูภาพสด ดูภาพย้อนหลัง

ผ่าน Computer และสมาร์ทโฟนได้

6. แสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า Full HD 

1080 P

7. มีฝาครอบกล้องส าหรับติดต้ัง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ ภายนอกอาคาร

กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด 

พร้อมเคร่ืองบันทึก

และฮาร์ดดิส (ต่อ)

2 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง (Power 15,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เคร่ืองขยายเสียง Amplifier) ส าหรับติดต้ังประจ ารถยนต์ (งบเทศบาล) และแผนงาน

(Power Amplifier) ประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังน้ี

1. ก าลังขับไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์

2. ความถ่ีตอบสนอง 10-20000 Hz

3. มีระบบครอสโอเวอร์

High/Low-Pass ในตัว

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 2 โครงการ 33,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือกล้อง - เพ่ือจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 288,000 ภายในโรงเรียน กองการศึกษา

โทรทัศน์วงจรปิด เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง (งบเทศบาล) เทศบาลบูรพา

ชนิดเครือข่าย ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา พิทยาคาร, โรงเรียน

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ ความปลอดภัยท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะ เทศบาลศรีสวัสด์ิ

ติดต้ังภายนอกอาคาร พ้ืนฐาน ดังน้ี วิทยา, โรงเรียน

ส าหรับใช้ในงานรักษา 1. มีความละเอียดของภาพสูงสุด เทศบาลสามัคคี

ความปลอดภัยท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel วิทยา, โรงเรียน

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel เทศบาลบ้านแมด

2. มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพ

ต่อวินาที (frame per second)

3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ

Infrared Cutoff Removable (ICR)

ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ

4. มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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โครงการจัดซ้ือกล้อง 0.18LUX ส าหรับการแสดงภาพสี

โทรทัศน์วงจรปิด (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX

ชนิดเครือข่าย ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ (Black/White)

ติดต้ังภายนอกอาคาร 5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)

ส าหรับใช้ในงานรักษา ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว

ความปลอดภัยท่ัวไป 6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับ

(ต่อ) ค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5

มิลลิเมตร

7. สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหว

อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพ

ท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide

Dynamic Range) หรือ (Super Dynamic

Range) ได้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการจัดซ้ือกล้อง 9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)

โทรทัศน์วงจรปิด ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

ชนิดเครือข่าย 10. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ Network Video Interface Forum)

ติดต้ังภายนอกอาคาร 11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม

ส าหรับใช้ในงานรักษา มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

ความปลอดภัยท่ัวไป 12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4

(ต่อ) และ IPv6 ได้

13. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้

ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ

IEEE 802.3at (Power over Ethernet)

ในช่องเดียวกันได้

14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ัง
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โครงการจัดซ้ือกล้อง อุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)

โทรทัศน์วงจรปิด 15. สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 C

ชนิดเครือข่าย ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ 16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,

ติดต้ังภายนอกอาคาร HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP,

ส าหรับใช้ในงานรักษา IEEE802.1x ได้เป็นอย่างน้อย

ความปลอดภัยท่ัวไป 17. มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วย

(ต่อ) ความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD

Card หรือ Mini SD Card

18. ต้องมี Software Development

Kit (SDK) หรือ Application Program-

ming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD

หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ

Download จากเว็บไซค์ผู้ผลิต

19. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย
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โครงการจัดซ้ือกล้อง ต่อผู้ใช้งาน

โทรทัศน์วงจรปิด 20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบ

ชนิดเครือข่าย การจัดการส่ิงแวดล้อม

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ 21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการ

ติดต้ังภายนอกอาคาร บริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

ส าหรับใช้ในงานรักษา จ านวน 9 ชุด ส าหรับโรงเรียนเทศบาล

ความปลอดภัยท่ัวไป บูรพาพิทยาคาร จ านวน 3 ชุด,

(ต่อ) โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

จ านวน 3 ชุด, โรงเรียนเทศบาลสามัคคี

วิทยา จ านวน 2 ชุด และโรงเรียนเทศบาล

บ้านแมด จ านวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
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2 โครงการจัดซ้ือกล้อง - เพ่ือจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 276,000 ภายในโรงเรียน กองการศึกษา

โทรทัศน์วงจรปิด เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง (งบเทศบาล) เทศบาลบูรพา

ชนิดเครือข่าย ภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา พิทยาคาร, โรงเรียน

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ ความปลอดภัยท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะ เทศบาลสามัคคี

ติดต้ังภายในอาคาร พ้ืนฐาน ดังน้ี วิทยา

ส าหรับใช้ในงานรักษา 1. มีความละเอียดของภาพสูงสุด

ความปลอดภัยท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

2. มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพ

ต่อวินาที (frame per second)

3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ

Infrared Cutoff Removable (ICR)

ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ

4. มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า
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อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
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โครงการจัดซ้ือกล้อง 9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)

โทรทัศน์วงจรปิด ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

ชนิดเครือข่าย 10. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ Network Video Interface Forum)

ติดต้ังภายในอาคาร 11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม

ส าหรับใช้ในงานรักษา มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

ความปลอดภัยท่ัวไป 12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4

(ต่อ) และ IPv6 ได้

13. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้

ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ

IEEE 802.3at (Power over Ethernet)

ในช่องเดียวกันได้

14. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือกล้อง HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP,

โทรทัศน์วงจรปิด IEEE802.1x ได้เป็นอย่างน้อย

ชนิดเครือข่าย 15. มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วย

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ ความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD

ติดต้ังภายในอาคาร Card หรือ Mini SD Card

ส าหรับใช้ในงานรักษา 16. ต้องมี Software Development

ความปลอดภัยท่ัวไป Kit (SDK) หรือ Application Program-

(ต่อ) ming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD

หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ

Download จากเว็บไซค์ผู้ผลิต

17. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ต่อผู้ใช้งาน

18. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อม

19. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือกล้อง บริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

โทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 12 ชุด ส าหรับโรงเรียนเทศบาล

ชนิดเครือข่าย บูรพาพิทยาคาร จ านวน 10 ชุด และ

แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา จ านวน 2 ชุด

ติดต้ังภายในอาคาร (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ส าหรับใช้ในงานรักษา พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

ความปลอดภัยท่ัวไป

(ต่อ)

3 โครงการจัดซ้ือหม้อแปลง - เพ่ือจัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 670,000 ภายในโรงเรียน กองการศึกษา

ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 500 Kva อุปกรณ์ประกอบ (งบเทศบาล) เทศบาลบูรพา

500 Kva พร้อมอุปกรณ์ หม้อแปลง เสาไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ พิทยาคาร

และติดต้ังระบบ หัวเสาแรงสูง สายเคเบ้ิลอากาศ SAC 502

พร้อมอุปกรณ์และติดต้ังระบบ

จ านวน 1 ชุด ส าหรับโรงเรียนเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือหม้อแปลง บูรพาพิทยาคาร 

ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

500 Kva พร้อมอุปกรณ์

และติดต้ังระบบ (ต่อ)

รวม 3 โครงการ 1,234,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองป่ันไฟ 29,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

เคร่ืองป่ันไฟ ขนาด 5 Kw ขนาด 5 Kw โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (งบเทศบาล)

ดังน้ี

1) เคร่ืองยนต์ดีเซล เคล่ือนท่ีได้ ระบาย

ความร้อนด้วยอากาศ

2) มีล้อลากเล่ือน

3) มีระบบสตาร์ท 2 ระบบ

4) ความจุถังน้ ามัน ขนาด 15 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 โครงการ 29,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 42,500 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1. ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่าง

ไม่ต่ ากว่า 4,000 ANSI Lumens

2. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถ

ต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

และวีดีโอ

3. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

4. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด

ของภาพท่ี True  จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ - เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 27,500 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดต้ัง ระดับความ (งบเทศบาล)

แบบ Smart TV ละเอียดของจอภาพ (Resolution)

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พร้อมติดต้ัง ระดับ ไม่ต่ ากว่า 3,840x2,160 พิกเซล

ความละเอียดของ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

จอภาพ (Resolution) 1. ระดับความละเอียดของจอภาพ

ไม่ต่ ากว่า 3,840x2,160 (Resolution) ไม่ต่ ากว่า 3,840x2,160พิกเซล

พิกเซล (ต่อ) 2. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ ข้ันต่ า

55 น้ิว

3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ 

LED Backlight

4. สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้

(Smart TV)

5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ

เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง

6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์

7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ จ านวน 1 เคร่ือง

แอล อี ดี (LED TV) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แบบ Smart TV

พร้อมติดต้ัง ระดับ

ความละเอียดของ

จอภาพ (Resolution) 

ไม่ต่ ากว่า 3,840x2,160

พิกเซล (ต่อ)

3 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ - เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 14,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดต้ัง ระดับความ (งบเทศบาล)

แบบ Smart TV ละเอียดของจอภาพ (Resolution)

พร้อมติดต้ัง ระดับ ไม่ต่ ากว่า 1,920x1,080 พิกเซล

ความละเอียดของ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

จอภาพ (Resolution) 1. ระดับความละเอียดของจอภาพ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ไม่ต่ ากว่า 1,920x1,080 (Resolution) ไม่ต่ ากว่า 1,920x1,080พิกเซล

พิกเซล 2. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ ข้ันต่ า

40 น้ิว

3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ 

LED Backlight

4. สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้

(Smart TV)

5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ

เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง

6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์

7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการจัดซ้ือวิทยุ - เพ่ือจัดซ้ือวิทยุส่ือสารสองทางขนาดเล็ก 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ส่ือสารสองทางขนาดเล็ก (Walkie talkie) (โครงการจัดซ้ือวัสดุ (งบเทศบาล) และแผนงาน

(Walkie talkie) ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานภาคสนาม)

(โครงการจัดซ้ือวัสดุ ส าหรับงานภาคสนาม สนับสนุนกิจกรรมของ

ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ใน เทศบาล ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อย่างเพียงพอ

งานภาคสนาม) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. เคร่ืองวิทยุส่ือสารชนิดมือถือระบบ VHF/

FM ความถ่ีใช้งานระหว่าง 245.0000-

245.9875 MHz

2. มีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์

3. เป็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถ่ี

ท่ีถูกกฎหมาย ได้รับการตรวจสอบและรับรอง

มีเลขทะเบียน จากส านักงานคณะกรรมการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

4. ผลิตจากวัสดุเกรดเอ ทนทาน มีระบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือวิทยุ ป้องกันคล่ืนแทรก

ส่ือสารสองทางขนาดเล็ก 5. สามารถรับสัญญาณในพ้ืนท่ีโล่งได้

(Walkie talkie) ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

(โครงการจัดซ้ือวัสดุ 6. แบตเตอร่ีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 

ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ใน 1800 mAh

งานภาคสนาม) (ต่อ) 7. มีแท่นชาร์จไฟแบตเตอร่ี พร้อมหม้อแปลง

ไฟฟ้า (adapter)  จ านวน 10 เคร่ือง

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 14,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

บันทึกเสียงระบบดิจิตอล ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานผลิตข่าว (งบเทศบาล) และแผนงาน

และส่ือต่างๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

มีรายละเอียด ดังน้ี

1. หน่วยความจ าในตัวไม่น้อยกว่า

4 กิกะไบต์

2. มีไมโครโฟนในตัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 3. รูปแบบการบันทึก LINER/PCM/MP3

บันทึกเสียงระบบดิจิตอล (ไลน์เนอร์/พีซีเอ็ม/เอ็มพี3)

(ต่อ) 4. รูปแบบการเล่น LPCM/MP3/AAC

(แอลพีซีเอ็ม/เอ็มพี3/เอเอซี)

5. มีระบบการตัดเสียงรบกวน

6. การชาร์จด้วยการเช่ือมต่อ USB

7. แบตเตอร่ีลิเธียมในตัว  จ านวน 2 เคร่ือง

6 โครงการจัดซ้ือกล้อง - เพ่ือจัดซ้ือกล้องบันทึกวีดีโอระบบดิจิตอล 80,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

บันทึกวีดีโอระบบ แบบ FDR พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับ (งบเทศบาล) และแผนงาน

ดิจิตอลแบบ FDR ใช้ในการปฏิบัติงานผลิตข่าวและส่ือต่างๆ

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรายละเอียด

อย่างน้อย ดังน้ี

1. ความละเอียดหน้าจอระดับ 4k 

(Ultra High Definition)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือกล้อง 2. เลนส์ F=29.0-348.0 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

บันทึกวีดีโอระบบ 3. เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์เลนส์

ดิจิตอลแบบ FDR (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 62 มิลลิเมตร

4. เลนส์มุมกว้าง 29.0 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

5. บันทึกภาพเคล่ือนไหว (วีดีโอ) 

ความละเอียดภาพท่ีใช้งานได้จริง ไม่น้อยกว่า

14.2 ล้านพิกเซล

6. ระยะโฟกัส ระหว่าง 9.3-111.6 มิลลิเมตร

หรือดีกว่า

7. มีก าลังขยายภาพไม่น้อยกว่า 10 เท่า

และดิจิตอลซูม ไม่น้อยกว่า 160 เท่า

8. จอภาพแสดงผลแบบ Xtra Fine LCD

หรือดีกว่า

9. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 น้ิว

10. รองรับการถ่ายภาพน่ิงได้ (โฟโต้ โหมด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือกล้อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล

บันทึกวีดีโอระบบ 11. มี Wifi ในตัว  จ านวน 1 เคร่ือง

ดิจิตอลแบบ FDR (ต่อ)

7 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 70,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

กล้องถ่ายภาพน่ิง พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) และแผนงาน

ระบบดิจิตอล (Full ผลิตข่าวและส่ือต่างๆ ของเทศบาลเมือง

Frame) มหาสารคาม มีรายละเอียด ดังน้ี

1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ประเภท

DSLR หรือดีกว่า

2. ประเภทเซนเซอร์ภาพ (Image Sensor)

ขนาดไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

3. มีช่องบรรจุข้อมูล 2 ช่อง ส าหรับส าเนา

ข้อมูลระหว่างการ์ดหน่วยความจ าได้

4. ภาพน่ิง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ 24 ล้านพิกเซล

กล้องถ่ายภาพน่ิง 5. จอแสดงผลแบบ LCD หรือดีกว่า

ระบบดิจิตอล (Full 6. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 น้ิว

Frame) (ต่อ) 7. สามารถถ่ายภาพต่อเน่ืองได้ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 7 fps

8. เลนส์ ขนาด 18-200 IS หรือดีกว่า

9. มี Wifi, NFC และ GPS ในตัว

10. มีช่องต่อไมค์ภายนอก

11. รองรับการบันทึกภาพเคล่ือนไหววีดีโอ

แบบ Full HD

12. ชนิดแบตเตอร่ีลิเธียม หรือดีกว่า

จ านวน 1 ชุด

8 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือขาต้ังกล้อง ส าหรับใช้ในการ 12,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ขาต้ังกล้อง ปฏิบัติงานผลิตข่าวและส่ือต่างๆ ของเทศบาล (งบเทศบาล) และแผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ เมืองมหาสารคาม รายละเอียดมีดังน้ี

ขาต้ังกล้อง (ต่อ) 1. ขาต้ังกล้องวัสดุอลูมิเนียม

2. รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม

3. หัวหมุนได้ 360 องศา (Pan Range)

4. ความสูงพับขาแล้วไม่น้อยกว่า 40 ซม.

5. ความสูงยืดขาสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 ซม.

6. ตัวล็อคขา Flip Lock  จ านวน 1 ชุด

9 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือไฟต่อเน่ือง ส าหรับใช้ในการ 12,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ไฟต่อเน่ือง ปฏิบัติงานผลิตข่าวและส่ือต่างๆ ของเทศบาล (งบเทศบาล) และแผนงาน

เมืองมหาสารคาม รายละเอียดมีดังน้ี

1. ไฟต่อเน่ือง 800 วัตต์

2. พร้อมขาต้ังไฟสูงไม่น้อยกว่า 

150 เซนติเมตร

3. ค่าแสงไม่น้อยกว่า 3200k

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ 4. สามารถปรับระยะไฟเข้า-ออกได้

ไฟต่อเน่ือง จ านวน 1 ชุด

10 โครงการจัดซ้ือเลนส์ซูม - เพ่ือจัดซ้ือเลนส์ซูม ระยะ 70-200 90,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ระยะ 70-200 เป็นอุปกรณ์เสริมส าหรับกล้องถ่ายภาพ (งบเทศบาล) และแผนงาน

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานผลิตข่าวและส่ือต่างๆ

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รายละเอียด

มีดังน้ี

1. เลนส์ซูม ระยะ 70-200 มม.

2. รูรับแสงคงท่ีท่ี F4 ตลอดช่วง 70-200

3. รองรับการใช้งานกับกล้อง Full Frame

4. มีโหมดการป้องกันภาพส่ันไหว Optical

SteadyShot

5. การออกแบบมีการป้องกันฝุ่นและความช้ืน

6. โหมดการแพน (Pan Mode)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเลนส์ซูม จ านวน 1 ชุด

ระยะ 70-200 (ต่อ)

11 โครงการจัดซ้ือแฟลช - เพ่ือจัดซ้ือแฟลชส าหรับกล้องถ่ายภาพ 12,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ส าหรับกล้องถ่ายภาพ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานผลิตข่าวและส่ือต่างๆ (งบเทศบาล) และแผนงาน

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรายละเอียด

มีดังน้ี

1. แฟลชภายนอกส าหรับกล้อง

2. เป็นแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ

3. การควบคุมแฟลช ระบบอัตโนมัติ

/แมนน่วล

4. สามารถใช้กับแบตเตอร่ีอัลคาไลน์/

แบตเตอร่ี Ni-MH

จ านวน 1 ชุด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

12 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือไมโครโฟนภาคสนาม 30,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

ไมโครโฟนภาคสนาม Dynamic Microphones ส าหรับใช้ในการ (งบเทศบาล) และแผนงาน

Dynamic จัดงานกิจกรรมโครงการของเทศบาลเมือง

Microphones มหาสารคาม มีรายละเอียด ดังน้ี

1. เป็นไมโครโฟนประเภทไดนามิค

2. มีตะแกรงเหล็กคลุมหัวไมค์

3. ช่วงย่านความถ่ีไม่น้อยกว่า 50 Hz-16 kHZ

4. น้ าหนัก 0.2 กิโลกรัม

จ านวน 5 ตัว

13 โครงการจัดซ้ือรีโมท - เพ่ือจัดซ้ือรีโมทพรีเซนไร้สาย Laser 3,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการ

พรีเซนไร้สาย Laser pointer Wireless presentation (งบเทศบาล) และแผนงาน

pointer Wireless มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี

presentation 1. ความถ่ี 2.4 GHZ ระยะใช้งานไม่น้อยกว่า

15 เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือรีโมท 2. พอร์ตเช่ือมต่อ แบบ USB หรือดีกว่า

พรีเซนไร้สาย Laser 3. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP/

pointer Wireless Vista, Windows 7, Windows 8,

presentation (ต่อ) Windows 10 ได้

4. สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ presenter

ได้ทันทีเพียงแค่เสียบ USB โดยไม่ต้องติดต้ัง

ซอฟแวร์

5. รองรับการเช่ือมต่อ/ส่ังงาน 

ด้วยระบบไร้สาย

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 13 โครงการ 457,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองกระตุ้น 215,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

กระตุ้นกล้ามเน้ือ กล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

ด้วยไฟฟ้า มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี และส่ิงแวดล้อม

1. เป็นเคร่ืองให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

ท่ีมีความถ่ีต่ ามีกระแสไฟฟ้าส าหรับใช้งาน

หลากหลายในเคร่ืองเดียวกัน

2. ตัวเคร่ืองมีแผงหน้าปัดแสดงความเข้ม

ของกระแส, ความถ่ีเวลาในการรักษา

และโปรแกรมในการรักษาแสดงไว้อย่าง

ชัดเจน

3. มีโปรแกรมส าเร็จรูปให้เลือกรักษาได้

4. ปรับความแรงของกระแสได้อย่างน้อย

ต้ังแต่ 0-99 มิลลิแอมป์

5. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

จ านวน 1 เคร่ือง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง 450,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

ดึงคอและหลังอัตโนมัติ อัตโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้า ประกอบไปด้วย (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

พร้อมเตียงไฟฟ้า เคร่ืองดึงคอและหลัง เตียงปรับระดับ และส่ิงแวดล้อม

คุณสมบัติใช้ในการรักษาทางกายภาพบ าบัด

บรรเทาอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก

เส้นประสาทถูกกดทับจากการแคบตัว

ของช่องระหว่างกระดูก

1. ใช้กับไฟฟ้า 240 V ความถ่ี 50-60 Hz

2. เป็นเคร่ืองท่ีควบคุมการท างานด้วยระบบ

โพรเซสเซอร์ มี Self Test ขณะเปิดเคร่ือง

ทุกคร้ัง

3. หน้าจอเป็นสีระบบสัมผัส (Touch

Screen) ชนิด TFT

4. สามารถเลือกการใช้งานในรูปแบบ

ภาษาไทย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 5. สามารถใช้งานได้จาก 3 โหมด คือ

ดึงคอและหลังอัตโนมัติ จากโปรแกรมรักษา (Protocol) จาก

พร้อมเตียงไฟฟ้า (ต่อ) โปรแกรมท่ีบันทึก (Favorite) และปรับค่า

เอง (Manual) 4.4 สามารถเลือกแรงดึง

ในการแสดงในหน่วย นิวตัน,ปอนด์ หรือ

กิโลกรัมได้ แบบ Manual สามารถใช้งานได้

5 ลักษณะ คือ

- แบบคงท่ี (Static traction)

- แบบเป็นจังหวะ (intermittenttraction)

- แบบโปรเกรสซีฟ (Progressive)

โดยสามารถต้ังได้ 1-25 ข้ัน

- แบบรีเกรสซีฟ (Regressive) โดยสามารถ

ต้ังได้ 1-25 ข้ันแบบไซคลิก (Cyclic)

สามารถต้ังแรงดึงได้สูงสุด 900 N (90 Kg.)

และสามารถต้ังแรงดึงได้ต่ าสุด 15 N

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง (1.5 Kg.) พร้อมสามารถเลือกต้ังจาก

ดึงคอและหลังอัตโนมัติ เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัวได้

พร้อมเตียงไฟฟ้า (ต่อ) 6. ความละเอียดในการปรับแรงดึง ข้ันละ

0.1 กิโลกรัม

7. มีระบบเตือนเม่ือแรงดึงมากกว่า

20 กิโลกรัม (200 นิวตัน)

8. สามารถต้ังความเร็วในการดึงได้ 0.1-5

กิโลกรัม/วินาที หรือเลือกจากแผนภาพได้

9. สามารถต้ังเวลาหน่วงการดึงและคลาย

ได้แยกจากกันได้ระหว่าง 1 วินาที 

ถึง 59 นาที

10. เวลาในการรักษาสูงสุด 150 นาที

ข้ึนกับจ านวนรอบท่ีต้ัง

11. มีโปรแกรมรักษา (Protocol) แนะน า

ข้อมูลการรักษาเชิงคลินิก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง และมีรูปภาพแสดง

ดึงคอและหลังอัตโนมัติ 12. สามารถบันทึกโปรแกรมเพ่ิมเติมได้

พร้อมเตียงไฟฟ้า (ต่อ) มากกว่า 100 โปรแกรม มีสวิทซ์หยุด

การท างานส าหรับคนไข้แบบใช้สาย

13. ระดับความปลอดภัย I Type B

ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 คุณสมบัติ

ท่ัวไปของเตียง (Traction treatment

couch)

- แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนบนรองรับ

ศีรษะและล าตัว และส่วนล่างรองรับสะโพก

และขา สามารถปรับเล่ือนแยกออกจากกัน

ได้ โครงสร้างเตียงแข็งแรงทนทาน เบาะท า

ด้วยหนังเทียมอย่างดี ไม่ยุบตัวเม่ือเลิกใช้

งาน ท าความสะอาดง่าย

- ขนาดของเตียง (กว้างxยาว) ประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 67x195 ซม.

ดึงคอและหลังอัตโนมัติ - สามารถปรับความสูง-ต่ าของเตียงได้

พร้อมเตียงไฟฟ้า (ต่อ) ประมาณ 46-95 ซม. โดยใช้ระบบไฟฟ้า

- สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

- มีล้อ 4 ล้อ เพ่ือสะดวกในการเคล่ือนย้าย

และสามารถล็อคให้อยู่กับท่ีได้ด้วยระบบ

ขาพิเศษ 4 ขา

- เก้าอ้ีรองรับขาฐานท าด้วยสแตนเลส

อย่างดี สามารถปรับระดับสูงต่ าแยกกัน

สองข้างได้  จ านวน 1 ชุด

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 600,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

กระตุ้นไฟฟ้า มีคุณสมบัติ ดังน้ี (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

1. เป็นเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ า และส่ิงแวดล้อม

และความถ่ีปานกลางใช้กระตุ้นกล้ามเน้ือ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง และปลายประสาทเพ่ือการรักษาทาง

กระตุ้นไฟฟ้า (ต่อ) กายภาพบ าบัด

2. มีหน้าจอสีระบบสัมผัส ระบบ TFT

สามารถอ่านค่าตัวแปรต่างๆ รวมท้ังเก็บ

ข้อมูล

3. มีโปรแกรมส าเร็จรูปให้เลือกรักษาได้

42 โปรแกรม และสามารถเก็บข้อมูลของ

การรักษาได้

4. มีรายละเอียดของโปรแกรมแนะน า

ในการรักษา พร้อมแสดงภาพสี

5. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

6. สามารถเลือกให้การรักษาด้วยกระแส

ไฟฟ้าได้  จ านวน 2 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการจัดซ้ือหูฟัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหูฟัง (Stethoscope) 22,500 ภายในศูนย์ ส านักการ

(Stethoscope) ส าหรับผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติ ดังน้ี (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

ส าหรับผู้ใหญ่ 1. มีความไว (Sensitivity) ต่อการฟังเสียง และส่ิงแวดล้อม

และสัมผัสได้แนบเนียน

2. หูฟังสามารถปรับฟังก์ชันได้ 2 ด้าน

3. มีปุ่มเสียบหู (Eartips) เป็นชนิดแบบ

นุ่มกระชับ  จ านวน 3 เคร่ือง

5 โครงการจัดซ้ือหูฟัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหูฟัง (Stethoscope) 12,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

(Stethoscope) ส าหรับเด็ก มีคุณสมบัติ ดังน้ี (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

ส าหรับเด็ก 1. มีความไว (Sensitivity) ต่อการฟังเสียง และส่ิงแวดล้อม

และสัมผัสได้แนบเนียน

2. หูฟังสามารถปรับฟังก์ชันได้ 2 ด้าน

3. มีปุ่มเสียบหู (Eartips) เป็นชนิดแบบ

นุ่มกระชับ  จ านวน 2 ชุด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน 95,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

ความดันโลหิตแบบ โลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

สอดแขนอัตโนมัติ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี แบบวงกลม และส่ิงแวดล้อม

1. สามารถวัดความดันโลหิตได้ท้ังแขนซ้าย

และแขนขวามีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

2. สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า

ระหว่าง 0-280 มิลลิเมตร ปรอท

3. สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร

ไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-200 คร้ังต่อนาที

หรือดีกว่า  จ านวน 1 เคร่ือง

7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 7,500 ภายในศูนย์ ส านักการ

อุณหภูมิทางหน้าผาก ทางหน้าผากแบบดิจิตอล มีคุณสมบัติดังน้ี (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

แบบดิจิตอล 1. สามารถวัดอุณหภูมิร่างกาย วัตถุ และส่ิงแวดล้อม

และของเหลว โดยไม่ต้องสัมผัส

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัด 2. ปลอดภัย ไม่มีเลเซอร์ สามารถวัดท่ี

อุณหภูมิทางหน้าผาก เปลือกตาได้ ไม่เป็นอันตราย แม้คนไข้

แบบดิจิตอล (ต่อ) ลืมตาขณะวัด

3. มีฝาปิดเซนเซอร์

4. มีกล่องใส่อุปกรณ์ และแบตเตอร่ีในชุด

จ านวน 1 เคร่ือง

8 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดความอ่ิมตัว 30,000 ภายในศูนย์ ส านักการ

เคร่ืองวัดความอ่ิมตัว ของออกซิเจนในเลือด และชีพจรชนิดพกพา (งบเทศบาล) บริการสาธารณสุขฯ สาธารณสุข

ของออกซิเจนในเลือด คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี และส่ิงแวดล้อม

และชีพจรชนิดพกพา 1. สามารถวัดค่าความอ่ิมตัวของ

ออกซิเจนในเลือดได้ต้ังแต่ 0-100 %

2. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

(ชีพจร) ได้ต้ังแต่ 30 ถึง 250 คร้ังต่อนาที

โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนบวกลบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ 3 คร้ังต่อนาที

เคร่ืองวัดความอ่ิมตัว 3. สามารถวัดค่า Perfusion index (PI)

ของออกซิเจนในเลือด ได้ต้ังแต่ 0.05-20 %

และชีพจรชนิดพกพา 4. จอภาพแบบ TFT LCD สามารถ

(ต่อ) เลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอได้

และสามารถแสดงข้อมูลบนจอได้

5. สามารถส่งสัญญาณต่างๆ ดังน้ี

สัญญาณเตือนด้วยแสง เสียง และข้อความ

เตือนสภาวะผิดปกติต่างๆ, สัญลักษณ์

แสดงสภาวะของพลังงาน เสียง 

อัตราการเต้นของชีพจร และเสียงปุ่มกด

เป็นต้น  จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 8 โครงการ 1,432,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมือตรวจวัด 500,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

เคร่ืองมือตรวจวัด คุณภาพน้ า โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

คุณภาพน้ า 1) เทอร์โมมิเตอร์

2) PH มิเตอร์

3) เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในน้ า

4) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ า

จ านวน 1 ชุด

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดอัตราการ 55,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

อัตราการไหลของน้ า ไหลของน้ า โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1) หน้าจอ Display แสดงผลและปุ่มกด

2) ใช้หลักการวัดโดย (Flow Transducer)

โดยบอกปริมาตรของน้ าเหลวหรือของเหลว

ท่ีไหล  จ านวน 1 ชุด

รวม 2 โครงการ 555,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองป้ัมน้้า 12,000 ภายในเขตเทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองป้ัมน้้า ขนาด 300 GX2  จ้านวน 1 เคร่ือง (งบเทศบาล)

ขนาด 300 GX2

รวม 1 โครงการ 12,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 ภายใน กองการศึกษา

เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

1. เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน สามัคคีวิทยา

2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า

3. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 น้ิว

ส้าหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

จ้านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 ภายใน กองการศึกษา

เคร่ืองตัดหญ้า โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

แบบข้อแข็ง 1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย สามัคคีวิทยา

2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

4. พร้อมใบมีด

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ ส้าหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

เคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน 2 เคร่ือง

แบบข้อแข็ง (ต่อ) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

รวม 2 โครงการ 32,000

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 28,500 ภายในเขตเทศบาล ส้านักการ

เคร่ืองตัดหญ้า ข้อแข็ง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) สาธารณสุข

แบบข้อแข็ง 1. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม

2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

3. พร้อมใบมีด

จ้านวน 3 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 30,000 ภายในเขตเทศบาล ส้านักการช่าง

เคร่ืองตัดหญ้า ข้อแข็ง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

แบบข้อแข็ง 1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

4. พร้อมใบมีด

จ้านวน 3 เคร่ือง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

เคร่ืองตัดหญ้า

แบบข้อแข็ง

รวม 2 โครงการ 58,500

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าร้อน- 25,100 ภายในเขตเทศบาล ส้านักการช่าง

เคร่ืองท้าน้้าร้อน-น้้าเย็น น้้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก (งบเทศบาล)

แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1) มีหัวก๊อกจ่ายน้้า โดยเป็นน้้าร้อน 1 หัว

และน้้าเย็น 1 หัว

2) เป็นเคร่ืองท้าน้้าร้อน-น้้าเย็น แบบต้ังพ้ืน

ระบบต่อท่อประปา

3) มีระบบกรองน้้าในตัวเคร่ือง

4) ความจุถังเก็บน้้าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร

5) ความจุถังเก็บน้้าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร

6) ตัวเคร่ืองท้ังภายในและภายนอก

ท้าด้วยวัสดุหรือโลหะท่ีไม่เป็นสนิม

7) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้้า

8) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

จ้านวน 1 เคร่ือง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

เคร่ืองท้าน้้าร้อน-น้้าเย็น

แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

(ต่อ)

รวม 1 โครงการ 25,100

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
 
 



แบบผด. 02/1

9. ครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือชุดสว่าน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดสว่านโรตาร่ี 5,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

โรตาร่ี โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1) ก าลังไฟฟ้า 850 วัตต์ แรงกระแทก 3,2 j

2) ขนาดเคร่ืองมือ ยาว 402 มม.

3) ขนาดเคร่ืองมือ ยาว 216 มม.

4) ระบบจับยึด SDS plus

จ านวน 1 เคร่ือง

2 โครงการจัดซ้ือแท่นตัด - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแท่นตัดไฟเบอร์ 5,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

ไฟเบอร์ (ตัดเหล็ก) (ตัดเหล็ก) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1) ขนาดใบตัด 14 น้ิว พร้อมใบตัด

2) ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์

3) รูปทรงออกแบบใหม่ แข็งแรงทนทาน

4) ใช้งานง่าย ด้ามจับถนัดมือ ฉนวนสองช้ัน

จ านวน 1 เคร่ือง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

9. ครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองหินเจียร์ 6,500 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

เคร่ืองหินเจียร์ แบบมือถือ แบบมือถือ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล)

1) ขนาด 9 น้ิว (230 มิลลิเมตร)

2) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 

รอบ/นาที

3) ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

4) รูล้อเจียร์ไม่น้อยกว่า 32 มม.

5) ความหยาบ 24,26

6) ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 3 โครงการ 16,500

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 



แบบผด. 02/1

10. ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

10.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือชุดดับเพลิง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง 120,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

นอร์แม็ค (NOMEX) (ชุดนอร์แม็ค) ประกอบไปด้วย เส้ือ กางเกง (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

หมวก รองเท้า และถุงมือ บรรเทา

จ านวน 2 ชุด สาธารณภัย)

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ 180,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ช่วยหายใจแบบอัดอากาศ แบบอัดอากาศ (SCBA) มีคุณลักษณะ (งบเทศบาล) (งานป้องกันและ

พ้ืนฐาน คือ เป็นชนิดสะพายหลัง บรรเทา

ประกอบด้วย หน้ากากเต็มหน้า ชุดสะพาย สาธารณภัย)

หลัง และถังอัดอากาศ

จ านวน 2 ชุด

รวม 2 โครงการ 300,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 15,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/ (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล

ขาวด า ชนิด Network นาที) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)

3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

4. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย

กว่า 128 MB

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (IEEE 802.11b, g, n) ได้

ขาวด า ชนิด Network 7. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ

(ต่อ) Custom  จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000 ภายใน กองวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

งานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) และแผนงาน

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

งานประมวลผล ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(ต่อ) (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือดีกว่า ดังน้ี

  3.1 เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

งานประมวลผล   3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB

(ต่อ) 4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 8. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

งานประมวลผล 9. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด 10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 หน่วย

(ต่อ) จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 22,000 ภายใน กองวิชาการ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

ส าหรับงานประมวลผล 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และแผนงาน

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4 (core)

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง   1.1 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ส าหรับงานประมวลผล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

(ต่อ) สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า

10 แกน หรือ

  1.2 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง

2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

ส าหรับงานประมวลผล หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

(ต่อ) หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

4. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า

1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า

12 น้ิว

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 2.0 

หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

6. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 8. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

(ต่อ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 8,900 ภายใน กองวิชาการ

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/ (งบเทศบาล) กองวิชาการ และแผนงาน

ขาวด า ชนิด Network นาที) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี และแผนงาน

แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

4. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง กว่า 128 MB

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

ขาวด า ชนิด Network 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

(ต่อ) Interface) แบบ 10/100 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

(IEEE 802.11b, g, n) ได้

7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า

250 แผ่น

8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ

Custom  จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 ภายใน กองคลัง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (งบเทศบาล) กองคลัง

งานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

แบบท่ี 1 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย

ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า ดังน้ี

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ   3.1 เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

งานประมวลผล แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด

แบบท่ี 1 (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ

ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4

หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

งานประมวลผล ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

แบบท่ี 1 (ต่อ) 6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 หน่วย

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 30,000 ภายใน กองคลัง

เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี (งบเทศบาล) กองคลัง

Multifunction โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

เลเซอร์ หรือ LED สี 1. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น

Printer Copier และ Scanner ภายใน

เคร่ืองเดียวกัน

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

600x600 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ

กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

(ppm)

4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)

5. มีหน่วยความจ า (Memory)

ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ 6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4

เคร่ืองพิมพ์ (ขาวด าและสี) ได้

Multifunction 7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

เลเซอร์ หรือ LED สี ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

(ต่อ) 8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 

(Auto Document feed)

9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสี

และขาวด า

10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า

99 ส าเนา

11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400

เปอร์เซ็นต์

12. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

13. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ (Network Interface) แบบ 10/100

เคร่ืองพิมพ์ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

Multifunction หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย

เลเซอร์ หรือ LED สี Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

(ต่อ) 14. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal

และ Custom

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

รวม 6 โครงการ 157,900

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 10,000 ภายใน ส านักปลัดเทศบาล

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) (งบเทศบาล) ส านักปลัดเทศบาล (งานรักษาความสงบ

ชนิด Network โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี เรียบร้อย)

แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

600x600 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ

กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

(ppm)

3. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

5. มีหน่วยความจ า (Memory) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Interface) แบบ 10/100 Base-T

ชนิด Network หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

(ต่อ) (IEEE 802.11b, g, n) ได้

8. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

9. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ

Custom  จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

รวม 1 โครงการ 10,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองพิมพ์ 24,000 ภายใน กองการศึกษา

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง (งบเทศบาล) กองการศึกษา

Multifunction ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น

Printer, Copier, Scanner และ Fax

ภายในเคร่ืองเดียวกัน

2. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต

3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi

4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ

กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ 5. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที

Multifunction (ต่อ) (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4

(ขาวด า-สี) ได้

7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto

Document Feed)

9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสี

และขาวด า

10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า

99 ส าเนา

11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400

เปอร์เซ็นต์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือ 12. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

เคร่ืองพิมพ์ 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

Multifunction (ต่อ) 13. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย

ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,9,n) ได้

14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

100 แผ่น

15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legel

และ Custom

ส าหรับกองการศึกษา จ านวน 3 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 528,000 ภายใน กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

งานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี บ้านส่องนางใย,

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โรงเรียนเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี ศรีสวัสด์ิวิทยา

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความเร็ว

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย

ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือดีกว่า ดังน้ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ วงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด

งานประมวลผล ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

(ต่อ) Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ

ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

งานประมวลผล 6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ (Network Interface)

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 7. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

(ต่อ) 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

10. มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 24 ชุด

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

จ านวน 20 ชุด และโรงเรียนเทศบาล

ศรีสวัสด์ิวิทยา จ านวน 4 ชุด

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 17,800 ภายใน กองการศึกษา

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

ขาวด า ชนิด Network นาที) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี บ้านส่องนางใย

แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

4. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย

กว่า 128 MB

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย Network

Interface แบบ 10/100 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (IEEE 802.11b, g, n) ได้

ขาวด า ชนิด Network 7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า

แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 250 แผ่น

(ต่อ) 8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ

Custom  

9. มีแผ่น Driver ท่ีใช้งานร่วมกับระบบ

ปฏิบัติการ และสายเช่ือมต่อพร้อม

คู่มือใช้งาน

10. มีผงตลับหมึก (Toner Cartridge)

ท่ีมาพร้อมกับตัวเคร่ือง

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 24,000 ภายใน กองการศึกษา

ส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 2 kVA 1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า บ้านส่องนางใย

2 Kva (1,200 Watt)

2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (Vac)

ไม่น้อยกว่า 220+/-20%

3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Ouput (Vac)

ไม่น้อยกว่า 220+/-10%

4. สามารถส ารองไฟฟ้าท่ี Full Load

ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

รวม 4 โครงการ 593,800

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000 ภายในส านักการ ส านักการ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข

งานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

แบบท่ี 2 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย

ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า ดังน้ี

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ   3.1 เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

งานประมวลผล แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด

แบบท่ี 2 (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ

ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

งานประมวลผล ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย

แบบท่ี 2 (ต่อ) 6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

9. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 หน่วย

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด 30,000 ภายในส านักการ ส านักการ

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (38 หน้า/นาที) (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข

ขาวด า ชนิด Network มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ

A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)

3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

4. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย

กว่า 128 MB

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallet

หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

ขาวด า ชนิด Network ได้ (IEEE 802.11b, g, n) ได้

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 7. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ต่อ) 8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ

Custom  จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 ภายในส านักการ ส านักการ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข

ส าหรับงานประมวลผล มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4 (core)

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   1.1 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache

ส าหรับงานประมวลผล Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

(ต่อ) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า

10 แกน หรือ

  1.2 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

ส าหรับงานประมวลผล 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

(ต่อ) หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

4. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า

1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า

12 น้ิว

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 2.0 

หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

6. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 8. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi

ส าหรับงานประมวลผล (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

(ต่อ) จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 23,000 ภายในส านักการ ส านักการ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (งบเทศบาล) สาธารณสุข สาธารณสุข

All In One โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ส าหรับงานประมวลผล 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4 (core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ความสามารถในการประมวลผลสูง

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หน่วย

All In One 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ส าหรับงานประมวลผล มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory

(ต่อ) รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือดีกว่า ดังน้ี

  3.1 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถ

ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วย

ความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

  3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

คอมพิวเตอร์ 4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4

All In One หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

ส าหรับงานประมวลผล 5. หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

(ต่อ) หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน

(Internal) หรือภายนอก (External)

จ านวน 1 หน่วย

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 9. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

คอมพิวเตอร์ 10. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด 21 น้ิว

All In One ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

ส าหรับงานประมวลผล 11. สามารถใช้งาน W-iFi 

(ต่อ) (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

รวม 4 โครงการ 135,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือ - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน 3,200 ภายใน กองสวัสดิการสังคม

สแกนเนอร์ ส าหรับงาน เก็บเอกสารท่ัวไป มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

เก็บเอกสารท่ัวไป 1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi

2. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า

กระดาษ A4

3. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) USB 2.0

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ - เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 1,400 ภายใน กองสวัสดิการสังคม

อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (งบเทศบาล) กองสวัสดิการสังคม

อเนกประสงค์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

(Smart Card Reader) 1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า

4.8 MHz

3. สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ

(Interface) แบบ USB ได้

4. สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์

(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด

5 Votts, 3 Votts และ 1.8 Votts 

ได้เป็นอย่างน้อย

จ านวน 2 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

อ่านบัตรแบบ พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

อเนกประสงค์

(Smart Card Reader)

(ต่อ)

รวม 2 โครงการ 4,600

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 ภายใน ส านักการช่าง

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (งบเทศบาล) ส านักการช่าง

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย

ความจ าแบบCache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือดีกว่า ดังน้ี

ส าหรับงานประมวลผล   (1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

แบบท่ี 2 (ต่อ) แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ

ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

  (3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB

ส าหรับงานประมวลผล หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

แบบท่ี 2 (ต่อ) ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย

6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

7) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 หน่วย

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 ภายใน ส านักการช่าง

ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน (งบเทศบาล) ส านักการช่าง

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า

จ านวน 1 หน่วย

2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบผด. 02/1

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

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

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

ส าหรับงานส านักงาน 5) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(ต่อ) (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB

2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7) มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 หน่วย

จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

รวม 2 โครงการ 47,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

ครุภัณฑ์อื่น 



แบบผด. 02/1

12. ครุภัณฑ์อ่ืน

12.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือบันได  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

อลูมิเนียม 7 ช้ัน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี (งบเทศบาลฯ)

1) บันไดสามารถข้ึน-ลง ได้ 2 ทาง มี 7 ช้ัน

2) ฐานบันไดมียางด าโพลิเมอร์อย่างดี

กันล่ืน

3) ตัวล็อคแกนกลางจากอลูมิเนียม

อย่างหนา

4) ความสูงไม่น้อยกว่า 240 ซม.

5) รับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 150 กก.

6) ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม.

7) ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ซม.

8) สามารถพับเก็บได้

จ านวน 5 อัน

รวม 1 โครงการ 20,000

                  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

  



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


