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งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร                
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561  

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      ( นายไพศาล    ปีตาภา ) 
                                               นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                สารบัญ 
 

     หน้า 
ชื่อเรื่อง                 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ                    1                                                                                                                           

วัตถปุระสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน        1 

 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน        1 

 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562    2 

          เค้ำโครงร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562     2 

 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562       3 

 แผนภูมิข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน       4 

ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ     5 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ      7 

1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และสังคมให้มีคุณภำพ      7  

2. ยุทธศำสตร์กำรรักษำทรัพยำกรของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม           40  

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ                            42 

 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น           51 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

.................................................. 

1.1 บทน ำ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น 
                ส าหรับแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการรวบรวมข้อมูลแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลสิ้นปีงบประมาณนั้นมีความสะดวกมากขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
                1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
                2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
                3. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
                5. เพ่ือท าให้เกิดการประสาน และบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
                6. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ไปสู่การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
                ข้อ 26 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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     2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
               ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
                การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
                ภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่งแล้วมีการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วัน นับตั้งแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม จากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3...) 

1.5 เค้ำโครงร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดโครงร่างของแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 
               ส่วนที่ 1 บทน ำ ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- เค้าโครงร่างแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
- แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
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                ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

1.6 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างานจึงสามารถน าไปปฏิบัติ 

ได้อย่างรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ 
3. ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท าให้สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ 

บริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การท างานได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

4. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานของ 
คน ของหน่วยงานระดับกอง/ส านัก และรวมถึงระดับเทศบาลให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
น าไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะใน 
เขตพ้ืนที่เทศบาลสามารถประสานผลงานได้อย่างบูรณาการ ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
     
 
                                         .................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 

 

บัญชีโครงการ 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.55 90,000 0.22 ส านักปลัดเทศบาล
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.78 30,000.00 0.07 ส านักปลัดเทศบาล
     1.3 แผนงานการศึกษา 50 38.76 31,843,300 76.60 กองการศึกษา
     1.4 แผนงานสาธารณสุข 24 18.60 522,500 1.26 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

     1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 7 5.43 3,122,500 7.51 กองช่าง
     1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 5.43 560,000 1.35 ส านักปลัดเทศบาล
     1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 10.08 3,210,000 7.72 กองการศึกษา

รวม 104 80.62 39,378,300 94.72
2. ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     2.1 แผนงานสาธารณสุข 3 2.33 40,000 0.10 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.78 50,000 0.12 กองช่าง
รวม 4 3.10 90,000 0.22

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

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 5.43 985,000 2.37 ส านักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.78 50,000 0.12 ส านักปลัดเทศบาล
     3.3 แผนงานการศึกษา 3 2.33 759,000 1.83 กองการศึกษา
     3.4 แผนงานสาธารณสุข 4 3.10 0 0.00 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

     3.5 แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน 6 4.65 310,000 0.75 ส านักปลัดเทศบาล
รวม 21 16.28 2,104,000 5.06

รวมท้ังส้ิน 129 100.00 41,572,300 100.00
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ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุน
โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี)

 - สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี

50,000 จ.อุบลฯ ส านักปลัด 
เทศบาล

2 อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี)

 - สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดแก่จังหวัดอุบลราชธานี

40,000 จ.อุบลฯ ส านักปลัด 
เทศบาล

รวม 2 90,000

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

 - กิจกรรมอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชน,กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

30,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล
(งาน
ป้องกันฯ)

รวม 1 30,000

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

 - สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลโรงเรียน

8,596,000 โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาฯ)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

40,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ 
Asymmetric Digtal 
Subscriber Line : ADSL  )

 - สนับสนุนค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ 
Asymmetric Digtal 
Subscriber Line : ADSL 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

19,200 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless 
Fidelity : Wifi )

 - สนับสนุนค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ 
Wireless Fidelity : Wifi 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

14,400 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

200,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

100,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส าหรับโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลในสังกัด

100,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล(SBMLD)

 - สนับนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(SBMLD)

1,500,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานศึกษาพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

100,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด

100,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

12



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

200,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล 
หรือในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ส าหรับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล)

 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ส าหรับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล)

300,000  โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

13



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถ่ิน "ปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน"
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล)

  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน
(ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

719,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
 จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล)

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาล จนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

9,905,200 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

14



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด)

 - สนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด)

400,000  ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

 - สนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

205,500  ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

17 โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ

 -เผยแพร่ผลงานครูและ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท้ัง 2 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

250,000  โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ส าหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารจ านวน 
1,000 คน

100,000 สถานศึกษา
และ
หน่วยงาน
อ่ืน หรือใน
เขตเทศบาล

กอง
การศึกษา

19 โครงการหลักสูตรท้องถ่ิน  - จัดกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรท้องถ่ินส าหรับครู
และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

20 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

 - จัดกิจกรรมโรงเรียน
พอเพียงส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลปลอด
ยาเสพติด

39,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

21 โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชน

 - นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
ระดับช้ัน ม.2

40,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการ

 -จัดนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการครูและนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

50,000 โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

23 โครงการปัจฉิมนิเทศ  - จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและลูกศิษย์

15,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24 โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถ่ิน

 - จัดสอบแข่งขันนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เพ่ือคัดเลือกในระดับ อปท.
รวม 2 แห่ง จ านวน 10 คน
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 เพ่ือคัดเลือกในระดับอปท.
รวม 2 แห่ง จ านวน 20 คน 
คนท่ีชนะการคัดเลือกเข้าร่วม
สอบแข่งขันในระดับประเทศ

80,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

25 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี

 - จัดกิจกรรมน าลูกเสือ-
เนตรนารีเข้าค่ายพักแรมค้าง
แรมคืน 1 คร้ัง ใช้เวลา 3 วัน
 2 คืน

80,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

26 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

 - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

50,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

27 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมน าชีวิตสู่ความ
พอเพียง

 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายส าหรับ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

100,000 โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

28 โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

 - จัดกีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

50,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

29 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลาง

 - ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด

30,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

30 โครงการจัดเตรียมความ
พร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอน ส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วัสดุ
 อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างจัดท ารูปเล่ม หนังสือ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

31 โครงการดาวท้องถ่ิน  - ส่งเสริมเพ่ิมทักษะส าหรับ
นักเรียนช้ัน ป.3 ,ป.5, ม.2, 
และม.5 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

32 โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถ่ิน

 - จัดกิจกรรมตามศาสตร์
พระราชาเพ่ือพัฒนาครูและ
นักเรียน

50,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

33 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
อาเซียน

 - ปรับปรุงหลักสูตรสาระวิชา
อาเซียนศึกษาโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด

 20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

34 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  - จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษนักเรียนช้ัน ป.
4-6 ทุกคนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

 10,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

35 โครงการงานวันครู  - จัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึง
พระคุณครูและเชิดชูเกียรติครู

 10,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

36 โครงการจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ

 - จ้างครูเพ่ือสอน
ภาษาต่างประเทศให้กับ
นักเรียน

100,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

37 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

38 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

39 โครงการนิเทศและติดตาม
ผลงานการจัดการศึกษา

 - จัดนิเทศครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร                          - 
จัดนิเทศและติดตามผลการ
จัดการศึกษาของครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

10,000 สถานศึกษา
 และ อปท.
 อ่ืน

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

40 โครงการห้องเรียนสีเขียว  - ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ
ของห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนมีชีวิต         - ผลิต
ส่ือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

41 โครงการอบรมผู้ปกครอง  - จัดอบรมผู้ปกครองส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
จ านวน 4 ศูนย์

30,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

42 โครงการมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

 - ครู และนักเรียนเข้าร่วม
แสดงผลงานทางวิชาการด้าน
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน งาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน

30,000 สถานศึกษา
 และ อปท.
 อ่ืน

กอง
การศึกษา

43 โครงการวันส าคัญแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียน

20,000  โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

44 โครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน  - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้             
                           - จัด
ซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

30,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

45 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะส้ันส าหรับนักเรียนช้ัน 
ม.4-6

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ระยะส้ันให้กับนักเรียน ม.4-6

10,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

46 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 - จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

47 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร ป.1-3

 - จัดอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ให้กับเด็กนักเรียน           ป.
 1-3                              
           - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
 ส่ือการเรียนการสอน

150,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

48 โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา

 - จัดอบรมครูเพ่ือพัฒนา
ครูผู้สอน      - จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีจ าเป็นในการพัฒนา

50,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3 แผนงานการศึกษา

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

49 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการ

 - ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบการ
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท้ัง 2 แห่ง

300,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

50 อุดหนุนส่วนราชการ (เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิ
ภาคย์วิทยากร)

 - สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวันแก่
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ท้ังหมดของโรงเรียนอนุบาล
พิบูลมังสาหาร(วิภาคย์
วิทยากร)

7,500,000 โรงเรียน
อนุบาล
พิบูลมังสาหาร
(วิภาคย์
วิทยากร)

กอง
การศึกษา

รวม 50 31,843,300
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในตลาดสด 
ร้านอาหาร และแผงลอย

 - อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการ

20,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินกิจกรรมรวมท้ัง
จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ใน
เขตเทศบาล                - 
ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

35,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 อุดหนุนเอกชน (เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนงบประมาณ 
ส าหรับ อสม.ในเขตเทศบาล
เพ่ือสนับสนุนในการจัดบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 17
 ชุมชน)

 - สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง
 17 ชุมชน ๆ ละ 7,500 
บาทเพ่ือด าเนินโครงการด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน

127,500 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

121314 1516แบบ ผด. 02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

121314 1516แบบ ผด. 02

4 อุดหนุนเอกชน (เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนท้ัง 17
 ชุมชน ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข)

 - สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ชุมชนท้ัง 17 ชุมชน ๆ ละ 
20,000 บาทส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

340,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 ส ารวจกิจการค้า ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข 2535

 - ออกส ารวจกิจการค้าในเขตเทศบาล 0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

6 ตรวจร้านอาหารและแผงลอย 
คร้ังท่ี 1 ,คร้ังท่ี 2

 - ออกตรวจร้านอาหารและ
แผงลอยในเขตเทศบาล

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

7 ตรวจคุณภาพน้ าด่ืม (ตู้น้ า
หยอดเหรียญ)

 - ออกตรวจคุณภาพน้ าด่ืม (ตู้
น้ าหยอดเหรียญ)

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

121314 1516แบบ ผด. 02

8 ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร  - ออกตรวจสารปนเป้ือนใน
อาหารตามร้านอาหาร แผง
ลอย ฯลฯ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

9 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพร้านค้าร้านช า

 - ออกตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้านค้า ร้าน
ขายของช า ฯลฯ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

10 ให้ความรู้โภชนาการด้าน
อาหารส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน

 - จัดอบรมความรู้เร่ือง
โภชนาการด้านอาหารส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัย
เรียน

0 ส านักงาน
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

11 ตรวจคัดกรองโรค มือ เท้า ปาก  - ออกตรวจสุขภาพโรค มือ 
เท้า ปาก

0 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
สังกัด
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

121314 1516แบบ ผด. 02

12 ออกเย่ียมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยโรคเร้ือรังทุกวัน
พุทธ

 - ออกตรวจเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ือรังทุกวัน
พุทธ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

13 ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อตาม
ฤดูกาล

 - ออกประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนเร่ือง
โรคติดต่อตามฤดูกาล

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

14 งานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดกิจการให้ความรู้ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก,
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

งบ สปสช. ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

15 โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกล
เอดส์เข้าใจเร่ืองเพศศึกษา

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
โรคเอดส์ เร่ืองเพศศึกษา 
ให้กับเยาวชน

งบ สปสช. ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

16 โครงการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC)

 - จัดบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึงพิง (LTC)

งบ สปสช. ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 28



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

121314 1516แบบ ผด. 02

17 งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่ม
มารดา และทารก)

 - จัดอบรม อสม.เช่ียวชาญ/
แม่นม       - เย่ียมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายทุกวันอังคาร    
                                     
  - สรุปและติดตามการ
ด าเนินงาน

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

18 งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มวัย
ท างาน)

 - รณรงค์ให้ความรู้เร่ือง
สุขภาพวัยท างาน

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

19 งานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มผู้
พิการ)

 - ประเมินความพิการ/ค้นหา
ผู้พิการ   - จัดอบรมผู้ดูแลผู้
พิการ / อสม.       - เย่ียม
บ้านกลุ่มเป้าหมายทุกวันพุทธ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

20 งานศูนย์บริการสาธารณสุข  - พัฒนาระบบการให้บริการ  
              - ให้บริการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น        
ฯลฯ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

29



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

121314 1516แบบ ผด. 02

21 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  - ประชุมจัดท าแผนกองทุน   
             - ประชุม
คณะกรรมการกองทุน        -
 ประชุมคณะอนุกรรมการ
กองทุน     - พัฒนาศักยภาพ
กรรมการ/อนุกรรมการ ฯลฯ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

22 งานเผยแพร่และฝึกอบรม  - ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สุขภาพ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

23 งานสาธารณสุขมูลฐาน   (อสม.)  - จัดท าแผนงาน สสม.         
            - ด าเนินงานตาม
แผน สสม.             - จัด
ประชุม อสม. ทุก 2 เดือน     
     - สรุปและติดตามการ
ด าเนิน

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

24 งานสุขภาพจิต  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ในชุมชน - สรุปและติดตาม
การด าเนินงาน

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 24 522,500 30



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
 หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ
โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนพิบูลซอย1 ,โครงการปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวิพากย์ช่วงจาก
ถนนสร้างค าถึงสะพานห้วยพอก, 
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยชนะพูลสวัสด์ิ, โครงการ
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ ารุง
ราษฎร์ ช่วงจากถนนสร้างค าถึง
สะพานห้วยพอก                           
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ
โครงการติดต้ังไฟฟ้าริมตล่ิงหน้าวัด
โพธ์ิตากถึงห้วยหวาย

142,500 ในเขต
เทศบาล

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าริมตล่ิง
หน้าวัดโพธ์ิตากถึงห้วยหวาย

 -ติดต้ังไฟฟ้าริมตล่ิงหน้าวัดโพธ์ิตาก
ถึงห้วยหวายขนาดเสาสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 16 จุด พร้อมเดินท่อร้อยสาย

500,000 ร่ิมตล่ิง
หน้าวัด
โพธ์ิตากถึง
ห้วยหวาย

กองช่าง

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24252627 2829 3031 323334แบบ ผด. 02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24252627 2829 3031 323334แบบ ผด. 02

3 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนพิบูล ซอย 1

 - ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพิบูล
 ซอย 1 หนา 0.04 เมตร กว้างเฉล่ีย 
4.95 เมตร ความยาวประมาณ 
97.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยว่า 
480 ตารางเมตร

210,000 ถนนพิบูล 
ซอย 1

กองช่าง

4 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนวิพากย์ ช่วงจากถนน
สร้างค าถึงสะพานห้วยพอก

 - ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตรกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 362 เมตรหรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางเมตร

890,000 ถนนวิพากย์ 
ช่วงจากถนน
สร้างค าถึง
สะพานห้วย
พอก

กองช่าง

5 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซอยชนะพูลสวัสด์ิ

 - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.04 เมตร กว้างเฉล่ีย 4.55 
เมตร ความยาวประมาณ 299 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,328 ตาราง
เมตร

600,000 ซอยชนะ
พูลสวัสด์ิ

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24252627 2829 3031 323334แบบ ผด. 02

6 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนบ ารุงราษฎร์ช่วงจากถนน
สร้างค าถึงสะพานห้วยพอก

 - ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร กว้างเฉล่ีย 4.85 เมตร 
ความยาวประมาณ 332 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร

680,000 ถนนบ ารุง
ราษฎร์ช่วง
จากถนน
สร้างค าถึง
สะพาน
ห้วยพอก

กองช่าง

7 อุดหนุนส่วนราชการ
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหาร)
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ าถนนพิบูล 
ซอย 10

 - สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารเพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่ า ถนนพิบูล ซอย 10

100,000 ถนนพิบูล 
ซอย 10

กองช่าง

รวม 7 3,122,500

33



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการจัดท าไร่นาสวนผสม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

 - จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการท า
การเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

60,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี  - จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียนและบัตร,ด้านงานบริการ
สาธารณสุข,ด้านงานช่าง ฯลฯ ในเขต
เทศบาล

100,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขต
เทศบาล

 - จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยา
เสพติดแก่แกนน าชุมชนและจัด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

50,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

4 โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหร

 - จัดอบรม/สัมมนาผู้น าชุมชนและผู้
สูงวัย เพ่ือเกิดการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ น าพาซ่ึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

100,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

34



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและทัศนศึกษา

 -จัดอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล

150,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

6 โครงการสืบสานปราชญ์
ชาวบ้าน และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

 - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ รักษาปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
พนักงาน ร่วมท ากิจกรรมนันทนาการ 
ระหว่างเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

50,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

7 อุดหนุนส่วนราชการ
(อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
พิบูลมังสาหาร)

 - สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอพิบูลมังสาหาร)

50,000 อ าเภอ   
พิบูลมังสา

หาร

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

รวม 7 560,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

 - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือต้านยา
เสพติด

100,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

2
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และกีฬาชาวคุ้ม

 - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
กีฬาชาวคุ้มส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาล

250,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

3
โครงการจัดกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เข้าร่วมกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

400,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

4

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน
แห่งชาติ/ระดับจังหวัด/ระดับ
เขต และระดับประเทศ

 - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ฝึกระเบียบ
วินัย สร้างความสามัคคี มีคุณธรรม 
ประจ าใจ และมีน  าใจเป็นนักกีฬา

200,000 สถานศึกษา
 หรือ

หน่วยงาน
ราชการท่ี
จัดการ
แข่งขัน

กอง
การศึกษา

5

โครงการแข่งขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทาน

 - จัดกิจกรรมตามประเพณีแข่งเรือยาว
 เช่น การแข่งขันเรือขนาด 30 ฝีพาย 
การแข่งขันเรือจ๋ิว ฯ

500,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ นจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ นจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6

โครงการจัดขบวนแห่ร่วมพิธี
บวงสรวงพระบ ารุงราษฎร์
(จูมมณี)

 - จัดขบวนแห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระ
บ ารุงราษฎร์ (จูมมณี)

60,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

7

โครงการประเพณีสงกรานต์  - จัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ 
เช่น ประกวดนางสงกรานต์,ประกวด
ขบวนแห่,ประกวดวงดนตรี,ประกวด
ก่อเจดีย์ทราย,แข่งบักข่ัง,แข่งเส็งกลอง
 ฯลฯ

500,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

8

โครงการประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา

 - จัดกิจกรรมตามประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาเช่น ประกวดต้นเทียน 
ขบวนแห่ต้นเทียน ประกวดเทพี

600,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ นจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9

โครงการวันครอบครัวเมือง
พิบูล

 - จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
 - เพ่ือให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ                    
 - ท าบุญตักบาตร

50,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

10

โครงการวันลอยกระทง  - จัดกิจกรรมตามประเพณีวันลอย
กระทง เช่น ประกวดหนูน้อยนพมาศ,
ประกวดกระทง ฯลฯ

100,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

11

โครงการวันออกพรรษา และ
ไหลเรือไฟ

 - จัดกิจกรรมตามประเพณีออก
พรรษาและไหลเรือไฟ เช่น จัดไหลเรือ
ไฟ 6 ล า จัดการประกวดเฮือไฟโคก 
17 ชุมชน จัดเรือไฟสะเดาะเคราะห์ 1
 ล า

100,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

12

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม

 - จัดอบรมเด็กเยาวชน ประชาชน 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเทศบาล เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม

50,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมให้มีคุณภาพ
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ นจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13

โครงการกินข้าวแลงแงง
ฝ้ายค า

 - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
(สวนสาธารณะภูหล่น)

300,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

รวม 13 3,210,000
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2. ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 - ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และขยะในชุมชน จัดกิจกรรมท า
ความสะอาดคร้ังใหญ่ (Big Cleaning 
Day)

 30,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมในบ่อก าจัดขยะ

 - จัดอบรมให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม
การคัดแยก และการจัดการขยะ

10,000 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 กิจกรรม "ท าความดีด้วยหัวใจ
 ลดรับ ลดให้ ลดใช้ 
ถุงพลาสติกและโฟม"

 - รณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟม"

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 3 40,000

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงสร้าง/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถเน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

 - รณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้
มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้                 
 - ประชาชนในชุมชนพร้อมใจกันปลูก
ต้นไม้

50,000 ในเขต
เทศบาล

กองช่าง

รวม 1 50,000

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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
 - จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ระหว่างคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้าง ฯลฯ ในเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

50,000 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

2 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิก
สภาเทศบาล

 - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ส าหรับพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
 /คณะผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาเทศบาล

300,000 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

 - จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน/ผู้บริหารท้องถ่ิน

500,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการฟ้ืนฟูกิจกรรม 5 ส.  - จัดกิจกรรม 5 ส.  โดย
พนักงานและลูกจ้างทุกคนเข้า
ร่วมกันท ากิจกรรม

30,000 ส านักงาน
เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร
และเขต
เทศบาลเมือง
พิบูล     มังสา
หาร

ส านักปลัด 
เทศบาล

5 ประชุมประชาคม เพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

 - จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้ัง 17 ชุมชน

30,000 ส านักงาน
เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร
และเขต
เทศบาลเมือง
พิบูล     มังสา
หาร

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการบันทึก
บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(e-laas)

 - จัดอบรมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท างบประมาณ 
จัดท ารายงนการเงิน จัดท าข้อมูล
บุคลากร จ านวน 1 คร้ัง

25,000 ส านักงาน
เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

กองคลัง

43



3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 การปรับปรุงข้อมูลระบบแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
สารสนเทศและการส่ือสาร

 - จัดท าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือพัฒนางานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ

50,000 ในเขต
เทศบาล

กองคลัง

รวม 7 985,000
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 อปพร. 
และทัศนศึกษาดูงาน

 - จัดอบรม อปพร. ในเขต
เทศบาลเพ่ือพัฒนาความรู้

50,000   ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล
(งาน
ป้องกันฯ)

รวม 1 50,000

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.3 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่า
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การพัฒนาครู
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ท้ัง 2 แห่ง

 - สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

409,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

2 โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้แก่
พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหาร
การศึกษา

300,000 โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก

 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้แก่
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก

50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด
เทศบาล

กอง
การศึกษา

รวม 3 759,000

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.4 แผนงานสาธารณสุข

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
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 - จัดท าฐานข้อมูลงานสาธารณสุข
เข้าระบบสารสนเทศ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการและเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน (Happy work 
place)

 - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพัฒนาระบบงาน 
"ธุรการ 4.0"

 - จัดท าฐานข้อมูลธุรการเข้าสู่
ระบบสารสนเทศ

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

4 งาน 5 ส.  - จัดภูมิทัศน์ในการท างาน       
 - ท าความสะอาดหน่วยงาน

0 ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 4 0

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมฃน

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 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้แทนชุมชน

 - จัดอบรมพัฒนาคณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,เจ้าหน้าท่ี,
คณะกรรมการชุมชน,ผู้น าชุมชน,
ผู้แทนชุมชนด้านอาชีพ ฯลฯ

150,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

2 โครงการอบรมเพ่ือจัดท าแผน
ชุมชน

 - จัดเวทีรับทราบข้อมูลความ
ต้องการและจัดท าแผนชุมชน

80,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

3 โครงการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท า
แผนพัฒนา

 - การจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล
พ้ืนฐาน (จปฐ.)

80,000 ในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาล

(งานพัฒนา
ชุมชน)

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมฃน

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

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  - การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (จปฐ) 0 ทม.พิบูลมัง
สาหาร

สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ

พิบูลมังสา
หาร

5 การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน  - บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (จปฐ) 0 ทม.พิบูลมัง
สาหาร

สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ

พิบูลมังสา
หาร
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมฃน

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

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบ 
ประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาชุมชนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - ประชุมรับรองข้อมูลพ้ืนฐาน 0 ทม.พิบูลมัง
สาหาร

สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ

พิบูลมังสา
หาร

รวม 6 310,000
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (โต๊ะ
ประชุมสภำ)

 - จัดซ้ือโต๊ะในกำรประชุมสภำชนิดพับ
ได้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 180x75x75 
ซม. จ ำนวน 20 ตัว

50,000 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

ส ำนักปลัด 
เทศบำล

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็ก
ทึบ 2 บำนเปิด)

 - จัดซ้ือตู้เหล็กทึบ 2 บำน เปิด ขนำด
 90x180 ซม. จ ำนวน 5 ตู้

20,000 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

กองคลัง

3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
(เคร่ืองโทรสำร)

 - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสำร แบบใช้
กระดำษธรรมดำส่งเอกสำร ได้คร้ังละ 
20 แผ่น จ ำนวน 2 เคร่ือง

36,000 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

กองคลัง

รวม 3 106,000

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำร

ครุภัณฑ์ท่ี
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมำณ 
(บำท)
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

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 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
(เคร่ืองปรับอำกำศ)

 - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)
 ขนำด 24,000 บีทียู

56,000 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

ส ำนักปลัด 
เทศบำล
(งำน
ป้องกันฯ)

รวม 1 56,000

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2562งบ 

ประมำณ 
(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2561
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1)

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1) จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
 พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พ.ค. 
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

22,000 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

กอง
วิชำกำร
และ
แผนงำน

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์ Multifunction
 แบบฉีดหมึก (Inkjet))

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  ตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ณ
 วันท่ี 23 พ.ค. 2561 กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

15,800 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

กอง
วิชำกำร
และ
แผนงำน

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบ 
ประมำณ 

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1213แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบ 
ประมำณ 

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1213แบบ ผด.02/1

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน)

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน)  จ ำนวน 10 เคร่ือง ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
 พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พ.ค. 
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

160,000 ส ำนักงำน
เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร

กองคลัง

รวม 3 197,800
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2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบ 
ประมำณ 

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1213แบบ ผด.02/1
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3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3.1 แผนงานการศึกษา

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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถจักรยานยนต์)

 - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 
ซีซี จ านวน 1 คัน

50,500 ส านักงาน
เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

กอง
การศึกษา

รวม 1 50,500

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
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4. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา

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 ครุภัณฑ์ศึกษา (โต๊ะ-เก้าอ้ี
นักเรียน)

 - เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนจ านวน
 100 ชุด

200,000 โรงเรียน
เทศบาล 2
 พิบูล
วิทยาคาร

กอง
การศึกษา

รวม 1 200,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
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5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือ
สายพานยกซาก ขนาด 250
 กก.)

 - จัดซ้ือสายพานยกซาก ขนาด 250 
กก. (ส าหรับส่วนแทงคอ) ส าหรับโรง
ผลิตเน้ือสัตว์เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

275,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมืองพิบูล  
มังสาหาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือระบบ
ราวแขวน ส าหรับส่วนแทง
คอ ระบบราวคาน)

 - จัดซ้ือระบบราวแขวน ส าหรับส่วน
แทงคอ ระบบราวคาน ส าหรับโรงผลิต
เน้ือสัตว์เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

54,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือชุด
ปลดสุกรลงเคร่ืองลวกขูดขน)

 - จัดซ้ือชุดปลดสุกรลงเคร่ืองลวกขูด
ขน ส าหรับโรงผลิตเน้ือสัตว์เทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

35,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือเคร่ือง
ลวกขูดขนลวกสุกร)

 - จัดซ้ือเคร่ืองลวกขูดขนลวกสุกร 
ส าหรับโรงผลิตเน้ือสัตว์เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

1,200,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือแท่น
ยืนต่างระดับ ส าหรับผ่าท้อง
และตรวจซาก)

 - จัดซ้ือแท่นยืนต่างระดับ ส าหรับผ่า
ท้องและตรวจซาก ส าหรับโรงผลิต
เน้ือสัตว์เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

60,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

6 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือราง   
สแตนเลส ส่งเคร่ืองในแดง)

 - จัดซ้ือรางสแตนเลส ส่งเคร่ืองในแดง
 ส าหรับโรงผลิตเน้ือสัตว์เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

14,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม
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5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือเคร่ือง
เข็นส่งกลับขอแขวนซาก)

 - จัดซ้ือเคร่ืองเข็นส่งกลับขอแขวนซาก) 16,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

8 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือเคร่ือง
ล้างฆ่าเช้ือมีด Knife 
Sterlilizer )

 - จัดซ้ือเคร่ืองล้างฆ่าเช้ือมีด Knife 
Sterlilizer  ส าหรับโรงผลิตเน้ือสัตว์
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

 72,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

9 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ืออ่าง
ล้างมือระบบปิด-เปิด ด้วย
เท้าเหยียบ)

 - จัดซ้ืออ่างล้างมือระบบปิด-เปิด ด้วย
เท้าเหยียบ  ส าหรับโรงผลิตเน้ือสัตว์
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

56,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม
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5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด. 02/1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบ 

ประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือชุด
เอ้ียม และร้องเท้าบูท)

 - จัดซ้ือชุดเอ้ียม และร้องเท้าบูท 
ส าหรับโรงผลิตเน้ือสัตว์เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

12,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

11 ครุภัณฑ์โรงงาน(จัดซ้ือเคร่ือง
ท าน้ าร้อน)

 - จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน ส าหรับโรง
ผลิตเน้ือสัตว์เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

78,000 โรงผลิต
เน้ือสัตว์
เทศบาล
เมือง
พิบูลมังสา
หาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 11 1,872,000
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