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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 25๕๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  
โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด                
ในพื้นที่ขององคปกครองสวนทอง ถ่ินประจําป งบประมาณน้ัน ทําใหแนวทางในการ ดําเนินงานในป                 
งบประมาณน้ัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ/
กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/
โครงการ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล น้ัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไดรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โครงการจากหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย และไดนําเสนอรางแผนการดําเนินงาน 
ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดพิจารณาผานรางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

  ดังน้ัน แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๑ จึงเปนแผนการดําเนินงาน                
ตามกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแตละสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย  โดยหวังวาการดําเนินงานตามแผนดังกลาวจะเปนไปตามที่ไดกําหนดและเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ตอไป 
 
                  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
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สวนท่ี  1 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  โดยมีจุดมุงหมาย  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ  น้ัน   

  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ครอบคลุม 17  ชุมชน
และยังเปนที่ต้ังของหนวยงานสวนราชการตางๆ  มีหนาที่ดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ภายใตบังคับ                
แหงกฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โดยจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยข้ึน  เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซอนของโครงการ/กิจกรรม  มีการประสานและบูรณาการ  การทํางานกับ
หนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงานของ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ ขอ 12 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตอง
ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนอาํนาจของผูบรหิาร
ทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  1.  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2.  เพื่อเปนการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานจริง
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
  3.  เพื่อแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการในปงบประมาณน้ัน 
  4.  เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
  5.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ                 
ที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณน้ัน 
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ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. 2548 ขอ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่๒) พ.ศ. 25๕๙ ขอ ๑๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินการโดยมีข้ันตอน  
ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา             
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ                       
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพือ่ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
  ๓. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรแกครองสวน
ทองถ่ินในงบประมาณน้ัน 
  การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1.  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
2.  เปนการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆที่ปฏิบัติงานจริง 

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
3.  ทําใหทราบเปาหมายรายละเอียดกจิกรรม/โครงการ งบประมาณ  ระยะเวลาในการ 

ดําเนินการในปงบประมาณน้ัน 
4.  สอดคลองกับแผนพัฒนาและนโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน 
5.  เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที ่

ดําเนินการจรงิในปงบประมาณน้ัน 
 

………………………………………………… 
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สวนท่ี  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผด.๐๑

จํานวนโครงการ  คิดเปนรอยละ  จํานวน คิดเปนรอยละ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด  งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

1.  ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

   1.1  แนวทางการรวบรวมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 2 2.50 160,000.00           0.37 เทศบาล

   1.2  แนวทางการสงเสริมทํานุบํารุงรักษาศาสนา 1 1.25 5,000.00               0.01 ตําบลอากาศอํานวย

   1.3  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณภีูมิปญญาทองถ่ิน 4 5.00 1,100,000.00        2.57 "

รวม 7 8.75 1,265,000.00       2.95

2.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

   2.1  แนวทางการสงเสริมใหมีกลุมอาชีพและมีอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 7 8.75 165,000.00           0.39 เทศบาล

   2.2  แนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 4 5.00 13,050,000.00      30.46 ตําบลอากาศอํานวย

   2.3  แนวทางการสงเสริมใหมีกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน 7 8.75 320,000.00           0.75 "

   2.4  แนวทางการคุมครองสวัสดิการเด็ก เยาวชนและประชาชน 1 1.25 30,000.00             0.07 "

   2.5  แนวทางการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม 1 1.25 30,000.00             0.07 "

   2.6  แนวทางการสงเสริมใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางชุมชนเขมแข็ง 3 3.75 70,000.00             0.16 "

   ๒.7 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 7 8.75 13,784,200.00      32.18 "

   2.9 แนวทางการปองกันและควบคุมโรค 3 3.75 150,000.00           0.35 "

   2.11 แนวทางการเสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชาชน 3 3.75 270,000.00           0.63 "

รวม 36 45.00      27,869,200.00 65.05

5

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ



ผด.๐๑

จํานวนโครงการ  คิดเปนรอยละ  จํานวน คิดเปนรอยละ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด  งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

3.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

   3.๑  แนวทางการกอสรางที่ดินและสิ่งกอสราง 1 1.25 10,993,700.00        25.66 เทศบาล

   3.4 แนวทางการสงเสริมการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 1 1.25 100,000.00           0.23 "

รวม 2 2.50 11,093,700.00     25.90

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 0.00

   4.1  แนวทางการจัดระบบการระบายน้ํา 1 1.25 290,000.00           0.68 เทศบาล

   4.2  แนวทางการศึกษาระบบระบายน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ําปองกันน้ําทวมชุมชน 2 2.50 50,000.00             0.12 ตําบลอากาศอํานวย

   4.3  แนวทางการจัดเก็บ กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 1 1.25 100,000.00           0.23 "

   4.6 แนวทางการสงเสริมใหมีกิจกรรมรัก น้ํารักปา 1 1.25 5,000.00               0.01 "

รวม 5 6.25 445,000.00          1.04

5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

   5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 2 2.50 30,000.00             0.07 เทศบาล

   5.3  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหมีแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 3.75 75,000.00             0.18 ตําบลอากาศอํานวย

   5.4  แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 5 6.25 165,000.00           0.39 "

   5.5  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม 2 2.50 30,000.00             0.07 "

   5.6  แนวทางการสงเสริมใหประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร 3 3.75 320,000.00           0.75 "

   5.7  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 2 2.50 916,700.00           2.14 "

รวม 17 21.25 1,536,700.00       3.59
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ



ผด.๐๑

จํานวนโครงการ  คิดเปนรอยละ  จํานวน คิดเปนรอยละ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด  งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

6.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

   6.1  แนวทางการเสริมสรางความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 2 2.50 30,000.00             0.07 เทศบาล

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตําบลอากาศอํานวย

   6.2  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 5.00 70,000.00             0.16 "

   6.3  แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 1.25 70,000.00             0.16 "

   6.4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 1.25 10,000.00             0.02 "

รวม 8 10.00 180,000.00          0.42

7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

   7.1  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการปฏิบัติงาน 1 1.25 - - เทศบาล

   7.2  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 1 1.25 300,000.00           0.70 ตําบลอากาศอํานวย

รวม 2 2.50 300,000.00          0.70

8.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

  8.3  แนวทางการพัฒนารายไดของเทศบาล 2 2.50 110,000.00           0.26 เทศบาล

  8.5  แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน 1 1.25 40,000.00             0.09 ตําบลอากาศอํานวย

รวม 3 3.75 150,000.00          0.35

รวมทั้งสิ้น 80 100.00 42,839,600.00     100.00
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1.  ยุทธศาสตรดานศิลป วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

1.1  แนวทางการรวบรวมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ิน (เทศบัญญัติ หนา 105)

     -ประเพณีลอยกระทง  -จัดประเพณีลอยกระทง 53,500 ทต.อากาศอํานวย กองการศึกษา

 -อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงท่ีมีมาชานาน ทต.อากาศอํานวย

    -ประเพณีวันข้ึนปใหม  -จัดกิจกรรมวันข้ึนปใหม 1,500 ทต.อากาศอํานวย กองการศึกษา

    -ประเพณีสงกรานต  -จัดกิจกรรมวันสงกรานต 70,000 ลานรวมใจ กองการศึกษา

    -ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  -จัดกิจกรรม-ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 5,000 วัดในเขต กองการศึกษา

ทต.อากาศอํานวย

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา  -พัฒนาและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 30,000 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษา

ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนเทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา 105) ตําบลอากาศ

อํานวย

1.2   แนวทางการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

3 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริม  -จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาเน่ืองในวันสําคัญ 5,000 วัดในเขต กองการศึกษา

พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ทางพระพุทธศาสนา เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา 104)

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

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

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
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1.3  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน  

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

4 โครงการจัดงานวันไทโยย  -ปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชนไดภาคภูมิใจ 250,000 หอปูตา กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หนา 105) ในความเปนไทโยย

 -สงเสริมความเปนโยยใหคนท่ัวไปไดรูจัก

 -อนุรักษความเปนโยยไวใหคงอยูสืบไป

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ  -จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบแขงเรือ 800,000 ลํานํ้ายาม กองการศึกษา

แขงเรือ ไหลเรือไฟไหวพระแกวคูบาน ไหลเรือไฟไหวพระแกวคูบาน

(เทศบัญญัติ หนา 105)  -ประชาสัมพันธ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ินใหรูจัก

 -สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

6 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  -พัฒนาและปรับปรุงศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช 20,000 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษา

ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช ไดทันสมัยอยูตลอดเวลาเรียนรูใหมั่นคงแข็งแรง ชุมชน

(เทศบัญญัติ หนา 105) ทต.อากาศอํานวย

7 โครงการสงเสริมและจัดกิจกรรม -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเขาวัดฟงธรรมเทศนา 30,000 วัดในเขต กองการศึกษา

ทางศาสนา (เทศบัญญัติ หนา 105) สวดมนตภาวนาบวชเณรภาคฤดูรอน เทศบาล

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

ก.ค.ส.ค.ก.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
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2.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการสงเสริมใหมีกลุมอาชีพและมีอาชีพท่ีหลากหลายในชุมชน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

8 โครงการสงเสริมอาชีพ ๑. การฝกอบรมใหความรูอาชีพเสริมแกกลุมอาชีพ 30,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

(เทศบัญญัติ หนา 103) ๒. การสรางความเขมแข็งใหแกกลุมอาชีพ ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

๓. การฝกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  ๑๗ ชุมชน

9 โครงการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชน  - ฝกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหได 5,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

(เทศบัญญัติ หนา 102) มาตรฐานและจัดทําอัตลักษณหรือแบรนด ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

ผลิตภัณฑเปนของตนเอง  ๑๗ ชุมชน

10 โครงการสงเสริมอาชีพหัตถกรรมและ  - ฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ 30,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

สิ่งประดิษฐ(เทศบัญญัติ หนา 103)  เชนการทอผา การเย็บผาเสื้อผา จักสาน ฯลฯ ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

- อบรมใหความรูพัฒนาผลิตภัณฑดานหัตถกรรม  ๑๗ ชุมชน

และสิ่งประดิษฐ

11 โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมและ  - ฝกอบรมอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตว เชน 20,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

ปศุสัตว(เทศบัญญัติ หนา 103)  การเลี้ยงไสเดือน การเลี้ยงไกดําการเลี้ยงปลาดุกฯลฯ ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

 เพ่ือใหชุมชนมีรายได และสรางความเขมแข็ง  ๑๗ ชุมชน

12 โครงการสงเสริมอาชีพดานชาง  - จัดฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูและฝกอาชีพ 15,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

(เทศบัญญัติ หนา 103) งานชางประเภทตางๆอาทิ เชน  ชางยนตชาง ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

เช่ือมโลหะ  ชางไมชางปูน  ฯ  เพ่ือสรางรายได  ๑๗ ชุมชน

และใหชุมชนเกิดความรูเขมแข็ง

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
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ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

13 โครงการสงเสริมอาชีพดานคหกรรม -ดานคหกรรมและการถนอมอาหาร เพ่ือเสริมสราง 15,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

(เทศบัญญัติ หนา 103) รายไดใหแกคนในชุมชน ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

 ๑๗ ชุมชน

14 โครงการสงเสริมและสนับสนุน  - กิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

การดําเนินงานตามหลักปรัชญา การดําเนินการสรางแบบและแหลงเรียนรู ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ๑๗ ชุมชน

(เทศบัญญัติ หนา 102)  - การจัดทําแผนเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงระดับครัวเรือนและชุมชน

2.2  แนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

15 กิจกรรมการตรวจสอบสถานะ ๑. ตรวจสอบการมีชีวิตอยูของกลุมเปาหมาย       0 พ้ืนท่ี ๑๗ ชุมชน กองสวัสดิการ

การมีชีวิตอยูของผูสูงอายุ คนพิการ ๒. บันทึก/แกไขขอมูลในระบบสารสนเทศฯ สังคม

และผูปวยเอดส จัดระบบสารสนเทศ 

การจัดฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ  

16 โครงการสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  -เบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน ๑,415 ราย    11,000,000 ผูสูงอายุในเขต กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุ  (เทศบัญญัติ หนา 116)
เทศบาล ๑๗ ชุมชน

สังคม

17 โครงการสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  -เบิกจายเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน ๑85 ราย 1,900,000 คนพิการในเขต กองสวัสดิการ

คนพิการ  (เทศบัญญัติ หนา 116)  -คนพิการท่ีข้ึนทะเบียนรายเดือน
เทศบาล ๑๗ ชุมชน

สังคม

18 โครงการสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  - เบิกจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน ๑๙ ราย  150,000 ผูปวยเอดส กองสวัสดิการ

ผูปวยเอดส (เทศบัญญัติ หนา 116) ในเขตเทศบาล สังคม

  ๑๗ ชุมชน

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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2.3   แนวทางการสงเสริมใหมีกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

19 โครงการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก -สงเสริมและพัฒนากิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก 70,000        ศูนยการเรียนรูชุมชน กองการศึกษา

เยาวชนและประชาชน(เทศบัญญัติ หนา 93) เยาวชนและประชาชน  และพื้นที่ ๑๗ ชุมชน

20 โครงการสงเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก -จัดกิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับเด็ก และเยาวชน 50,000 ศูนยการเรียนรูชุมชน กองสวัสดิการ

และเยาวชน  (เทศบัญญัติ หนา 102) -จัดกิจกรรมสรางความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชน  และพื้นที่ ๑๗ ชุมชน สังคม

21 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตําบล -จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตําบล 50,000 ร.ร.อากาศ กองการศึกษา

อากาศอํานวยคัพครั้งท่ี1(เทศบัญญัติ หนา 104) อากาศอํานวยคัพ  ครั้งท่ี ๑  อํานวยศึกษา

22 โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล  -จัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาล 10,000 ร.ร.อากาศ กองการศึกษา

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยคัพ ตําบลอากาศอํานวยคัพ ครั้งท่ี 1   อํานวยศึกษา

 ครั้งท่ี 1 (เทศบัญญัติ หนา 104)

23 โครงการแขงขันกีฬาตะกรอเทศบาล  -จัดการแขงขันกีฬาตะกรอเทศบาล 10,000 ร.ร.อากาศ กองการศึกษา
ตําบลอากาศอํานวยคัพ ครั้งท่ี 1 ตําบลอากาศอํานวยคัพ ครั้งท่ี 1    อํานวยศึกษา
(เทศบัญญัติ หนา 104)

24 โครงการแขงขันกีฬาอําเภออากาศ  -เขารวมการแขงขันกีฬาอําเภออากาศอํานวย 80,000 สนามกีฬา กองการศึกษา
อํานวย(เทศบัญญัติ หนา 104) อ.อากาศอํานวย

25 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาล  -จัดการจัดแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาล 50,000 ร.ร.อากาศ กองการศึกษา

ตําบลอากาศอํานวย (เทศบัญญัติ หนา 104) ตําบลอากาศอํานวย อํานวยศึกษา

2.4  แนวทางการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

26 โครงการคุมครองสวัสดิภาพและ ๑ .การอบรมใหความรู พรบ.คุมครองเด็ก 30,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

สังคมจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

(เทศบัญญัติ หนา 101) ๒. การออกตรวจเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงสําหรับ ๑๗ ชุมชน

เด็กและเยาวชน และสถานประกอบการ

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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2.5  แนวทางการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม 
ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

27 โครงการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสและ  - จัดกิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบ 30,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

ประสบปญหาทางสังคม (เทศบัญญัติ หนา 97) ปญหาทางสังคมในปจจัย ๔ ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม
๑๗ ชุมชน

2.6  แนวทางการสงเสริมใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางชุมชนเขมแข็ง

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

28 โครงการสงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนา ๑.จัดกิจกรรมเขาคายครอบครัวกิจกรรมครอบครัว
อบอุน

20,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

ครอบครัว  (เทศบัญญัติ หนา 102) ๒. จัดกิจกรรมคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม

ในครอบครัว  ๑๗ ชุมชน

29 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ๑. กิจกรรมฝกอบรมใหความรูบทบาทสตรี 30,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

สตรีและกิจกรรมสตรี ๒. กิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีใหแกสตรี ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม
(เทศบัญญัติ หนา 102) ในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนพลังของการพัฒนา  ๑๗ ชุมชน

30 โครงการสงเสริมและสนับสนุน ๑.กิจกรรมอบรมใหความรูการฟนฟูสมรรถภาพ 20,000 ศูนยการเรียนรู กองสวัสดิการ

กิจกรรมคนพิการ คนพิการในชุมชน  ชุมชน และพ้ืนท่ี สังคม
(เทศบัญญัติ หนา 102) ๒.จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับคนพิการสากล  ๑๗ ชุมชน

2.7  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

31 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา -การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 50,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ศึกษาในสังกัด อากาศอํานวย
(เทศบัญญัติ หนา 88) (ชุมชนอุปถัมภ)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทต.อากาศอํานวย

ศูนยการเรียนรู

ชุมชนเทศบาล

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐
ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

32 โครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนบานอากาศ 5,844,000 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หนา 93) - โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย(ชุมชนอุปถัมภ) 2,239,400 ชุมชนเทศบาล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตําบลอากาศ
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด วัดทุง อํานวย

33 โครงการอาหารเสริม (นม) - จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  -โรงเรียนบานอากาศ 3,688,800 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หนา 92) - โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย(ชุมชนอุปถัมภ) ชุมชนเทศบาล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตําบลอากาศ
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด วัดทุง อํานวย

34 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (เทศบัญญัติ หนา88) 

   -โครงการสนับสนุนคาใชจายการ  -กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000        ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา(โรงเรียนเทศบาล  -คาใชจายอินเตอรโรงเรียน 16,800        

อากาศอํานวย(ชุมชนอุปถัมภ)  -คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000        

 -คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 100,000      

 -คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 50,000        ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา

   250,000      

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

   -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 244,800      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนา เด็กเล็กในสังกัด

เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ) เทศบาล
(เทศบัญญัติ หนา91) 

- คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม  –ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร 200,000      รร.ในสังกัด กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ประกอบของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล

โรงเรียนในสังกัด(เทศบัญญัติ หนา93) 

- คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุง/ซอมแซม  –ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร 100,000      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบของศูนย ประกอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กเล็กในสังกัด

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด(เทศบัญญัติ หนา93) เทศบาล

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

35 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้ง  -จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ 899,400      รร.ในสังกัด กองการศึกษา

แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา91) 

36 โครงการพัฒนาปรับปรุง  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาปรับปรุง 30,000 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษา

หองสมุดศูนยการเรียนรูชุมชน หองสมุดศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบล ชุมชน

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย

(เทศบัญญัติ หนา93) 

37 โครงการอบรมพัฒนาคณะกรรมการ  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ 30,000 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษา

การศึกษาทองถ่ิน(เทศบัญญัติ หนา 89) คณะกรรมการการจัดการศึกษาทองถ่ิน ชุมชน

ทต.อากาศอํานวย

2.9  แนวทางการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

38 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ - เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางสัตว ไป 150,000      17 ชุมชน กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หนา 96) สูสัตว สัตวไปสูคน  คนไปสูคนและคนไปสูสัตวเชน และสิ่งแวดลอม

ไขเลือดออกโรคพิษสุนัขบาไขหวัดนกโรคแอนแทรค

โรคปากเปอยเทาเปอยและโรคอ่ืนๆ โรคติดตอท่ีเกิด
จากการประกอบอาชีพ เชน อันตรายตอสุขภาพ 
ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการจัดเก็บการขนสงและ

คัดแยกขยะรวมถึงงานอาชีวะอนามัย ฯลฯ

39 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาภายใต -การปองกันโรคพิษสุนัขบา - 17 ชุมชน กองสาธารณสุข

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ    และสิ่งแวดลอม

40 โครงการอาหารปลอดภัย -เพ่ือปองกันสารปนเปอนในอาหาร เชน สารกันรา - ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข
สารบอแรกฟ ฟอรมาลีน สารฟอกขาว โดยการสุม และรานอาหาร และสิ่งแวดลอม
ตรวจอาหารในแผงจําหนายอาหาร รานคาและ
ตลาดสดเทศบาล 1

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

41 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000      กองทุนหลัก กองสาธารณสุข

สุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย แผนงานงบกลาง ประกันสุขภาพ และสิ่งแวดลอม

(เทศบัญญัติ หนา ๑๑๖) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

42 โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัย -เพ่ือพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมแผนงาน 10,000        17 ชุมชน กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอม(เทศบัญญัติ หนา 96) สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ และสิ่งแวดลอม

 งานสาธารณสุขอ่ืน

43 การตรวจสอบคุณภาพนํ้า -เพ่ือตวจสอบนํ้าอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลแผนงาน 10,000        17 ชุมชน กองสาธารณสุข

อุปโภคบริโภค(เทศบัญญัติ หนา 96) สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ และสิ่งแวดลอม

งานสาธารณสุขอ่ืน

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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3. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน
    3.1 แนวทางการกอสรางท่ีดินและสิ่งกอสราง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐
ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

44 โครงการกอสรางท่ีดินและสิ่งกอสราง
-โครงการกอสรางท่ีดินและสิ่งกอสราง -โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนไทยพาณิชยชวงระหวาง 1,315,000 ในเขตเทศบาล กองชาง

แยกถนนไทยพาณิชยตัดกับทางหลวงแผนดิน ตําบลอากาศ

หมายเลข 2094 ถึงแยกถนนไทยพาณิชยตัดกับ อํานวย

ถนนอาทิตยอุทัยเสริมผิวจราจรแอสฟสติกคอนกรีต

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กวางเฉลี่ย7.50-8.50 เมตร

พ้ืนท่ีไมนอยกวา4,728 ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด
   - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  230,000 ชุมชนท่ี 10 กองชาง
ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนท่ี 10 ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนท่ี 10 หนาเฉลี่ย 0.15เมตร

ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 100 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 500 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทาง

ขางละ0.50 เมตร ท้ังสองขางปริมาณลูกรังไมนอยกวา

20ลบ.ม.และติดต้ังปายโครงการจํานวน 1 ปายรูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

-โครงการกอสรางท่ีดินและสิ่งกอสราง - คาใชจายในการกอสรางถนนลูกรังเลียบลํานํ้ายาม 390,000 ชุมชนท่ี 2 กองชาง

ชุมชนท่ี 2โดยทําการถมดินสูง 0.50 เมตร และลงหิน

ลูกรังสูง 0.30 เมตร มีปริมาตรดินถมไมนอยกวา
2503 ลูกบาศกเมตร และปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา
1,501 ลูกบาศกเมตรพรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 
1 ปายรูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 300,000 ชุมชนท่ี 10 กองชาง

ถนนกาเทพภูมิธร ชุมชนท่ี 10 ถนนกาเทพภูมิธร ชุมชนท่ี 10 หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

ระยะทาง 115 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา

575 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง

กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ท้ังสองขาง

พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยกําหนด

 - โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.  - ตั้งไว 233,000 บาท เพ่ือจายเปนคาขยาย 422,000 ชุมชนท่ี 7 กองชาง

ถนนสวรรคดิลกแยกถนนนาวาสวัสดิ์ ผิวจราจรถนนค.ส.ล.ถนนสวรรคดิลก

ถึงแยกมิตรไมตรี ชุมชนท่ี 7  ฝงทิศตะวันออก (ฝงวัดทุง ) เริ่มจากแยก

(เทศบัญญัติ หนา 109) ถนนมิตรไมตรี-แยกถนนนาวาสวัสดิ ์ผิวจราจรค.ส.ล. 

ขยายกวางเฉลี่ย 1.00 – 1.60 เมตร  หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร พ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล. เมื่อหักกลบบอพัก

แลวเสร็จไมนอยกวา 406  ตารางเมตร  รูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

 - ตั้งไว 189,000 บาท เพ่ือจายเปนคา

ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนสวรรคดิลก

 ฝงทิศตะวันตก แยกถนนนาวาสวัสดิ์

ผิวจราจร ค.ส.ล.ขยายกวางเฉลี่ย1.20–1.60เมตร

หนาเฉลี่ย0.15 เมตร พ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล.เมื่อหักกลบ

บอพักแลวเสร็จไมนอยกวา  331  ตารางเมตร

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - โครงการกอสรางโดมลานรวมใจ   - คากอสรางโดมลานรวมใจ ขนาดกวาง12.00 เมตร 1,938,000 ลานรวมใจ กองชาง

(เทศบัญญัติ หนา 109) ยาว 30.00 เมตร โดยมุงหลังคาโคงพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ไทโยย

504 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย โครงการจํานวน 1

ปายรูปแบบรายละเอียด ตามเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยกําหนด

 - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยกระลึม ชุมชนท่ี 9 173,000 ชุมชนท่ี 9 กองชาง

ซอยกระลึม(เทศบัญญัติ หนา 110) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร  

กวาง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร  มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. 

ไมนอยกวานอยกวา 315 ตารางเมตร ติดตั้งปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียด 

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคําสิงห  360,000 ชุมชนท่ี 13 กองชาง

ซอยคําสิงห(เทศบัญญัติ หนา 110) ชุมชนที่ 13 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร   

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา  655 ตารางเมตร

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ตั้งไว 178,000  บาท  คากอสรางถนน  508,000 ชุมชนท่ี 13 กองชาง

ซอยเงินสินใจ(เทศบัญญัติ หนา 110) ค.ส.ล. ซอยเงินสินใจ ชุมชนท่ี 13 ชวงท่ี 1 

โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร

 มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  325  ตารางเมตร

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยกําหนด

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

 - ตั้งไว 330,000 บาท คากอสรางถนน ค.ส.ล. 

ซอยเงินสินใจ ชุมชนที่ 13 ชวงที่ 2 โดยทําการกอสราง

ถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 600

ตารางเมตร ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบ  

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยปาจังโก ชุมชนท่ี 11 374,000 ชุมชนท่ี 11 กองชาง

ซอยปาจังโก  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

(เทศบัญญัติ หนา 110) กวาง 3.00 เมตร ยาว 227.00 เมตรมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไมนอยกวา681 ตารางเมตร ติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียดตาม

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเปาเหมี่ยน  308,000 ชุมชนท่ี 9 กองชาง

ซอยเปาเหมี่ยน ชุมชนท่ี 9 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 

(เทศบัญญัติ หนา 110) หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร

ยาว 140.00 เมตร มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

560 ตารางเมตร ติดตั้งปายโครงการจํานวน

 1 ปาย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเพริศแกว  244,000 ชุมชนท่ี 9 กองชาง

ซอยเพริศแกว ชุมชนท่ี 9 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย

(เทศบัญญัติ หนา 110)  0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร

 มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 444 ตารางเมตร 

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยวิเชียรทองฉันท   125,000 ชุมชนท่ี 17 กองชาง

ซอยวิเชียรทองฉันท ชุมชนที่ 17 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 

(เทศบัญญัติ หนา 111) 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร

 มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 228 ตารางเมตร  

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสายสมร  250,000 ชุมชนท่ี 10 กองชาง

ซอยสายสมร ชุมชนท่ี 10 โดยทําการกอสรางถนน  

(เทศบัญญัติ หนา 111) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร  

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 456  

ตารางเมตร ติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลัง 271,000 ชุมชนท่ี 1 กองชาง

ซอยหลังวัดจอมแจง วัดจอมแจง ชุมชนท่ี 1 โดยทําการ 

(เทศบัญญัติ หนา 111) กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 164.00  

เมตร มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 492   

ตารางเมตร  ติดตั้งปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย  รูปแบบรายละเอียด 

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - .โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกคําภา 2  67,000 ชุมชนท่ี 9 กองชาง

ตรอกคําภา 2 ชุมชนท่ี 9 โดยทําการกอสรางถนน  

(เทศบัญญัติ หนา 111) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

กวาง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร  

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 123  

ตารางเมตร  รูปแบบรายละเอียด 

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกงันปญญา  153,000 ชุมชนท่ี 12 กองชาง

ตรอกงันปญญา ชุมชนท่ี 12 โดยทําการกอสรางถนน 
(เทศบัญญัติ หนา 111)  ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

กวาง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร  

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 279 ตารางเมตร 

 ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกง้ิวไชยราชชุมชนท่ี 15   75,000 ชุมชนท่ี 15 กองชาง

ตรอกง้ิวไชยราช โดยทําการกอสรางถนนค.ส.ล. หนาเฉลี่ย   

(เทศบัญญัติ หนา 111)  0.15 เมตร  กวาง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร  

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 138 ตารางเมตรรูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกชายกวด  39,000 ชุมชนท่ี 17 กองชาง

ตรอกชายกวด ชุมชนท่ี 17 โดยทําการกอสรางถนน 

(เทศบัญญัติ หนา 112) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 24.00 เมตร มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา
 72   ตารางเมตร  รูปแบบรายละเอียด 

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกผาลี  204,000 ชุมชนท่ี 9 กองชาง

ตรอกผาลี ชุมชนท่ี 9 โดยทําการกอสรางถนน  ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย

(เทศบัญญัติ หนา 112)  0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร   

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 372  ตารางเมตร

 ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกลุงบาง  52,000 ชุมชนท่ี 17 กองชาง

ตรอกลุงบาง ชุมชนท่ี 17 โดยทําการกอสรางถนน  

(เทศบัญญัติ หนา 112) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 32.00 เมตร  มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 96

ตารางเมตร  รูปแบบรายละเอียด ตามเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกลุงศรีใคร  102,000 ชุมชนท่ี 14 กองชาง

ตรอกลุงศรีใคร ชุมชนท่ี 14 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 

(เทศบัญญัติ หนา 112)  0.15 เมตร  กวาง 3.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร  

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 186  ตารางเมตร ติดตั้งปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย  รูปแบบรายละเอียด  

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกลุงหมาน  136,000 ชุมชนท่ี 10 กองชาง

ตรอกลุงหมาน ชุมชนท่ี 10 โดยทําการกอสรางถนน 

(เทศบัญญัติ หนา 112) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร

ยาว 83.00เมตรมีพ้ืนท่ีค.ส.ล.ไมนอยกวา 249

ตารางเมตร  ติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย  รูปแบบรายละเอียด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกสบายดี  145,000 ชุมชนท่ี 14 กองชาง

ตรอกสบายดี ชุมชนท่ี 14  โดยทําการกอสรางถนน  

(เทศบัญญัติ หนา 112) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

กวาง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร  

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 264 ตารางเมตร 

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล.  ตรอกสิงหยอดทอง 99,000 ชุมชนท่ี 10 กองชาง

ตรอกสิงหยอดทอง ชุมชนท่ี 10 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย

(เทศบัญญัติ หนา 113)  0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร

 มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศ 

อํานวยกําหนด

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกซอยสุทธิ  51,000 ชุมชนท่ี 10 กองชาง

ตรอกสุทธิ ชุมชนท่ี 10 โดยทําการกอสรางถนน  

(เทศบัญญัติ หนา 113) ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 31.00 เมตร  มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา

 93 ตารางเมตร  รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตรอกอินธิโคตร  94,000 ชุมชนท่ี 9 กองชาง

ตรอกอินธิโคตร ชุมชนท่ี 9 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 

(เทศบัญญัติ หนา 113)  0.15 เมตรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร   

มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 172  
ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียด 
ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐
ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - คากอสรางถนน ค.ส.ล. ทางแยกจากถนนอากาศ-  90,000 ชุมชนท่ี 16 กองชาง

ทางแยกจากถนนอากาศ - นาเมือง นาเมือง เช่ือมไปยังเขตองคการบริหารสวนตําบลอากาศ   

เช่ือมไปยังเขตองคการบริหารสวน ชุมชนท่ี 16  โดยทําการกอสรางถนนค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 

ตําบลอากาศ(เทศบัญญัติ หนา 113) 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 164 ตารางเมตร   

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศ

อํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - คากอสรางถนน ค.ส.ล. สวนสาธารณะสระหลวง  567,000 ชุมชนท่ี 2 กองชาง

สวนสาธารณะสระหลวง ชุมชนท่ี 2 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 

(เทศบัญญัติ หนา 113) 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร 

มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,032ตารางเมตร ติดต้ังปาย

โครงการจํานวน 1ปาย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล 

ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.    - ตั้งไว  387,000  บาท คากอสราง ถนน ค.ส.ล. 678,000 ชุมชนท่ี 1,2 กองชาง

ซอยทาคอพัฒนา  ซอยทาคอพัฒนา ชุมชนท่ี 1, 2 ชวงท่ี 1 โดยทําการ 

(เทศบัญญัติ หนา 114) กอสรางถนน ค.ส.ล หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 5.00

 เมตร ยาว 141.00 เมตร มีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา

 705 ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล   
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

   - ตั้งไว  291,000  บาท คากอสราง ถนน ค.ส.ล. 

ซอยทาคอพัฒนา ชุมชนท่ี 1, 2  ชวงท่ี 2 โดยทําการ 

กอสรางถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร กวาง

 5.00 เมตร  ยาว 106.00 เมตร  มีพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 530 ตารางเมตร ติดตั้งปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด  

พ.ศ.๒๕๖๑
ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

 - โครงการขยายผิวจราจรถนนธาราสวาท    - ตั้งไว  319,000 บาท คาขยาย ผิวจราจร ถนน  469,000 ชุมชนท่ี 3,4 กองชาง

(เทศบัญญัติ หนา 114) ค.ส.ล.ถนนธาราสวาทฝงทิศตะวันออก เร่ิมจากแยกถนน 

มิตรไมตรี – แยกถนนนาวาสวัสด์ิ  ผิวจราจรถนน ค.ส.ล.

 ขยายกวางเฉลี่ย  1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

พ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล.เมื่อหักลบบอพักแลวเสร็จ ไมนอยกวา

 464 ตารางเมตร งานปรับระดับบอพักค.ส.ล. พรอม

เปลี่ยนฝาปดบอพัก เปนฝาปดเหล็ก   จํานวน  9 บอ 

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

- ตั้งไว 150,000 บาทคาขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.

ถนนธาราสวาทฝงทิศตะวันตก เร่ิมจากแยกถนนมิตรไมตรี  

– แยกถนนนาวาสวัสด์ิ ผิวจราจรถนนค.ส.ล. ขยายกวาง

เฉลี่ย  0.70-0.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 

ถนน ค.ส.ล. เมื่อหักลบบอพักแลวเสร็จ ไมนอยกวา

263  ตารางเมตร  ปายโครงการจํานวน 1 ปาย  

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

  - โครงการขยายผิวจราจรพรอมระบบ    - คาขยายผิวจราจรถนนอาทิตยอุทัย 406,000 ถนนสายหลัก กองชาง

ระบายนํ้าถนนสายหลัก  ฝงทิศตะวันออก  เริ่มจากแยกไทยพาณิชย ถนนอาทิตย

(เทศบัญญัติ หนา 114)  – ทางหลวงแผนดิน- ถนนอากาศ – ศรีสงคราม อุทัยฝงทิศ

ผิวจราจรถนนค.ส.ล. ขยายกวางเฉลี่ย0.60–1.00 ตะวันออกฯ

 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีถนน

ค.ส.ล.ไมนอยกวา  689  ตารางเมตรไมรวมบอพัก 

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รูปแบบ

รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. ก.ย.
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ
  - โครงการขยายผิวจราจรถนนมิตรไมตรี    - คาใชจายโครงการขยายผิวจราจรถนนมิตรไมตรี 358,700 ในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนไทยพาณิชยและถนนสวรรคดิลก  ถนนไทยพาณิชยและถนนสวรรคดิลกบริเวณตลาดสด ตําบลอากาศ

บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาล 1 กวางเฉลี่ย 1.70-2.00 เมตร พื้นที่เท ค.ส.ล. อํานวย
 ไมนอยกวา 431.43 ตารางเมตร พรอมเทปรับบอพัก
ใหมเปลี่ยนเปนฝาเหล็ก  จํานวน 15 บอพัก พรอมติดต้ัง
ปายโครงการจํานวน 1 ปาย รูปแบบ 
รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

    3.4 แนวทางการสงเสริมการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

45 อุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา  -ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําไฟฟาสาธารณะ 100,000 ในเขต กองชาง

(เทศบัญญัติ หนา98) และขยายเขตไฟฟาไปยังท่ีดินท่ีจะกอสราง เทศบาล

โรงฆาสัตวแหงใหม และโรงฆา

สัตวแหงใหม

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑

ก.ย.ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

     4.1 แนวทางการจัดระบบการระบายนํ้า

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

46    โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า -กอสรางรางระบายนํ้ารองกะดัน ชุมชนท่ี 2โดยทําการ 290,000 ชุมชนท่ี 2 กองชาง

-โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  ขุดวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.มอก. ช้ัน 3 ø 1.00 เมตร

รองกะดัน  ชุมชนท่ี 2 จํานวน 16 ทอน กอสรางรางดินปากกวางเฉลี่ย5.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกวางเฉลี่ย 100 เมตร

ลาดเอียง 1:1 และกอสรางทอลอดเหลี่ยม 2 ชอง 

1 แหง และติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

กําหนด

4.2 แนวทางการศึกษาระบบระบายนํ้าและปรับปรุงคุณภาพนํ้าปองกันนํ้าทวมชุมชน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

47 โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช เพ่ือกําจัดผักตบชวาในแหลงนํ้าสาธารณะ 40,000        หวยแซง กองสาธารณสุข

แหลงนํ้าสาธารณะ (เทศบัญญัติ หนา 100) และสิ่งแวดลอม

48 โครงการสรางจิตสํานึกประชาชนในการ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนคัดแยกขยะท่ีตนทาง 10,000        17 ชุมชน กองสาธารณสุข

กําจัดขยะ(เทศบัญญัติ หนา 99) และสิ่งแวดลอม

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

ส.ค.ก.ย.
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4.3  แนวทางการจัดเก็บ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

49 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ  -ฝงกลบขยะมูลฝอย 100,000 บอขยะ กองชาง

กําจัดขยะ(เทศบัญญัติ หนา 99)   เทศบาล

4.6 แนวทางการสงเสริมใหมีกิจกรรมรัก นํ้ารักปา

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

50 โครงการรักนํ้า  รักปา  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอนุรักษทรัพยากร 5,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หนา 115)   ธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม แมนํ้าลําคลอง และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

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

 โครงการ/กิจกรรม
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5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี

5.2  แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

51 โครงการลดข้ันตอนและอํานวยความ  - จัดทําผังลดข้ันตอนและอํานวยความสะดวก - ทุกสวนราชการ สํานักปลัด 

สะดวกในการบริการประชาชน ในการบริการประชาชน ทต.อากาศอํานวย เทศบาล

52 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี  –การดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีโดยออก 30,000        6 คุมวัด สํานักปลัด 

(เทศบัญญัติ หนา78) ใหบริการท้ัง 6 คุมวัด เทศบาล

5.3  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหมีแผนพัฒนาทองถ่ิน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

53 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา ๑. จัดอบรมใหความรูการจัดทําแผนชุมชน       15,000        ๑๗ ชุมชน กองสวัสดิการ

แผนชุมชน (เทศบัญญัติ หนา103)  ๒. จัดเวทีทบทวนแผนชุมชน ท้ัง ๑๗ ชุมชน ในเขตเทศบาล   สังคม

๓. จัดทําเอกสารรูปเลมแผน ชุมชนท้ัง ๑๗ ชุมชน

54 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล –เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.256๑-2564) 40,000 ในพ้ืนท่ี กองวิชาการ 

(เทศบัญญัติ หนา81)      –กําหนดประเด็นการพัฒนา 17 ชุมชน และแผนงาน
     –จัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป ในเขตเทศบาล
     –ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป
     –ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป

–จัดทําแผนดําเนินงาน ป 2561 ในพ้ืนท่ี กองวิชาการ 
     –รวบรวมแผนงาน/โครงการจัดทํารางฯ 17 ชุมชน และแผนงาน
     –ประชุมพิจารณารางแผนดําเนินงาน ในเขตเทศบาล
     –ประกาศใชแผนดําเนินงาน

55 โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน –สํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 20,000 ในพ้ืนท่ี17 ชุมชน กองวิชาการ 

เทศบาล (เทศบัญญัติ หนา81) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตเทศบาล และแผนงาน

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
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5.4  แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

56 โครงการพัฒนาผูบริหารสมาชิกสภา  –ฝกอบรมและเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 100,000      ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

บุคลากรของเทศบาล ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร และ เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา78) และศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ สวนราชการอ่ืน

57 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  –ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับคุณธรรม 10,000        ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลใหสามารถ และ เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา79) นํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม สวนราชการอ่ืน

58 โครงการ "เครือขาย อปท.โปรงใส  ขยายเครือขายอปท. โปรงใสหัวใจคุณธรรม   5,000          สวนราชการอ่ืน กองวิชาการ

หัวใจคุณธรรม"(เทศบัญญัติ หนา78) ไปยัง อปท.อ่ืน ๆ และแผนงาน

59 โครงการจัดงานรัฐพิธีราชพิธี คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ 30,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

(เทศบัญญัติ หนา78) กิจกรรมวันสําคัญวันสําคัญ หรือวันอ่ืนๆ และสถานท่ีอ่ืนๆ เทศบาล

ตามนโยบายของรัฐบาล

60 โครงการใหความรูเก่ียวกับ -ฝกอบรมและเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 20,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง

ระเบียบพัสดุ ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร 

(เทศบัญญัติ หนา82) และพนักงานจาง เก่ียวกับระเบียบพัสดุฉบับใหม

แนวทางการปฏิบัติงานใหถูกตอง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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5.5  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

61 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฝายทะเบียน  -ฝกอบรมอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน 10,000        ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ประจําชุมชน(เทศบัญญัติ หนา78) เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนและผูมีจิตอาสาท่ัวไป เทศบาล

มีความรูเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร

62 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  –พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและประชาชน 20,000        ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

และประชาชน(เทศบัญญัติ หนา102) รวมถึงอบรมผูนําชุมชนและการศึกษาดูงาน เทศบาล

5.6  แนวทางการสงเสริมใหประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

63 โครงการติดตั้งลูกขายระบบเสียงไรสาย  –คาจางเหมาติดตั้งลูกขายระบบเสียงไรสาย 250,000 ชุมชนในเขต กองวิชาการ

(เทศบัญญัติ หนา80) เพ่ิมเติมในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย และแผนงาน

64 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 50,000        ชุมชนในเขต กองวิชาการ

(เทศบัญญัติ หนา78) ทต.อากาศอํานวย และแผนงาน

65 โครงการประเมินความพึงพอใจ  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ 20,000        ชุมชนในเขต กองวิชาการ

ของประชาชนตอการจัดบริการ จัดบริการสาธารณะ ทต.อากาศอํานวย และแผนงาน

สาธารณะ(เทศบัญญัติ หนา78) 

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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   5.7  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

66 โครงการจัดหาครุภัณฑท่ีใชในการ ครุภัณฑสํานักงาน

ปฏิบัติงาน  - เกาอ้ี ผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว 3,500          ทต.อากาศอํานวย กองคลัง

 -แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 22,000 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ 

แบบท่ี ๒ จํานวน ๑ เครื่อง และแผนงาน

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 30,000 ทต.อากาศอํานวย กองคลัง

จํานวน ๑ เครื่อง

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 22,000 ทต.อากาศอํานวย กองการศึกษา

แบบท่ี 1 จํานวน ๑ เครื่อง

 -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 3,300 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ 

จํานวน ๑ เครื่อง และแผนงาน

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KLA จํานวน ๓ เครื่อง 17,400 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการฯ

 -แผนงานการศึกษา  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 9,000 ทต.อากาศอํานวย กองการศึกษา

จํานวน ๑ เครื่อง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 38,000 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ 

แบบเกียรธรรมดา และแผนงาน

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

 -ชุดผจญเพลิงจํานวน ๑ ชุด 100,000      ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑสํานักงาน เทศบาล

"- โตะทํางานผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว 5,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

 -เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว 3,500 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

 -เกาอ้ีทํางาน จํานวน ๓ ตัว 6,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐
ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

67 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 40,000        ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด 
ทรัพยสินท่ีใชในการปฏิบัติงาน และครุภัณฑอ่ืนๆ เทศบาล

 -แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ 40,000        ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด 

ยานพาหนะและขนสง เทศบาล

 -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 20,000        ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ 
และครุภัณฑอ่ืนๆ และแผนงาน

 -คาบํารุงรักษาและปรับปรุงเสียงตามสาย เสียงไร 40,000        ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ 

สาย และหอกระจายขาวและครุภัณฑอ่ืนๆ และแผนงาน

 -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 15,000        ทต.อากาศอํานวย กองคลัง

และครุภัณฑอ่ืนๆ 

 –คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ 3,000          ทต.อากาศอํานวย กองคลัง
ยานพาหนะและขนสง

 -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 4,000          ทต.อากาศอํานวย หนวยตรวจ
และครุภัณฑอ่ืนๆ สอบภายใน

 -แผนงานรักษาความสงบภายใน  –คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ 70,000        ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด 

ยานพาหนะและขนสง เทศบาล

 -แผนงานการศึกษา  -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 30,000        ทต.อากาศอํานวย กองการศึกษา
และครุภัณฑอ่ืนๆ 

 -แผนงานสาธารณสุข  -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 10,000        ทต.อากาศอํานวย กองสาธารณสุข
และครุภัณฑอ่ืน และสิ่งแวดลอม
 -คาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ 10,000        ทต.อากาศอํานวย กองสาธารณสุข
และขนสง และสิ่งแวดลอม

 -แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 10,000        ทต.อากาศอํานวย กองสวัสดิการ

และครุภัณฑอ่ืน สังคม

 -คาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ 30,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

 -คาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 35,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

 -คาบํารุงรักษาและซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง 300,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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6.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

6.๑  แนวทางการเสริมสรางความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

68 โครงการเสริมสรางความรูการปกครอง  - ฝกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 20,000        ในเขตเทศบาล สํานักปลัด 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหา ใหความรูในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาล

กษัตริยเปนประมุข(เทศบัญญัติ หนา78) อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

69 โครงการเผยแพรใหความรูดานกฎหมาย  –ฝกอบรมใหความรูเบื้องตนกฎหมายแกประชาชน 10,000        ทต.อากาศ กองวิชาการ

แกประชาชน (เทศบัญญัติ หนา78) อํานวย และแผนงาน

6.2  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

70  โครงการปองกันและบรรเทา  -คาใชจายในการปองกันสาธารณภัย 10,000 ทุกชุมชน  สํานักปลัด

ความเดือดรอนของประชาชน และใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน ในเขต เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา85) ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆ ทต.อากาศ

เชนการและแกไขปญหาอุทกภัยนํ้าปาไหลหลาก อํานวย

แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟปา

71  โครงการใหความรูเก่ียวกับ  '-ฝกอบรมเพ่ิมพูนศักนภาพบุคลากรเทศบาล 30,000 ทุกชุมชน  สํานักปลัด

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ครูโรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ) ในเขต เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา84) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สมาชิก อปพร. นักเรียน ทต.อากาศ

และประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการปองกันและ อํานวย

บรรเทาสาธารณภัย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

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

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

72 คาใชจายในการชวยเหลือบรรเทา  -การชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน 10,000 ทุกชุมชน  สํานักปลัด

ความเดือดรอนของประชาชน ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆ ในเขต เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา84) เชนการปองกันและแกไขอุทกภัยนํ้าปา ทต.อากาศ

ไหลหลาก แผนดินถลมภัยแลง ภัยหนาว อํานวย

อัคคีภัยและไฟปา

73 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ  -ฝกอบรมรณรงคการขับข่ียานพาหนะ 20,000 ทุกชุมชน  สํานักปลัด

ทางถนนชวงเทศกาล ในชวงเทศกาล ในเขต เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา84)  -ตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ ทต.อากาศ

ทางถนน อํานวย

6.3  แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

74  โครงการปองกันและแกไข -ฝกอบรมแกนนําเยาวชน อบรมผูนําชุมชน 70,000 ทุกชุมชน  สํานักปลัด

ปญหายาเสพติด บุคคลท่ัวไป  รวมถึงการรณรงคและ ในเขต เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา102) ปองกันแกไขปญหายาเสพติด ทต.อากาศ

อํานวย

6.4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

75  โครงการรักษาความสงบเรียบรอย -ฝกอบรมผูนําชุมชน  การเฝาระวัง 10,000 ทุกชุมชน  สํานักปลัด

และความมั่นคงภายใน และการออกตรวจพ้ืนท่ีความเสี่ยง ในเขต เทศบาล

(เทศบัญญัติ หนา84) ทต.อากาศ

อํานวย

ก.ค.ส.ค.ก.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

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

7.๑  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการปฏิบัติงาน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

76 ประชุมเครือขายองคกรปกครอง  –ประชุมเครือขาย อปท.อําเภออากาศอํานวย - ทต.อากาศ สํานักปลัด

สวนทองถ่ิน อําเภออากาศอํานวย เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครอง อํานวย เทศบาล

7.2  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

77 อุดหนุนงบประมาณสวนราชการ  -อุดหนุนคาใชจายในการจัดงานวันไทโยย 120,000      ชุมชนเทศบาล กองการศึกษา

หนวยงาน สถาบัน และองคกรอ่ืนๆ  -อุดหนุนคาใชจายในการจัดงานประเพณี 180,000      ชุมชนเทศบาล กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หนา106) บุญเดือนสิบ แขงเรือไหลเรือไฟ ไหวพระแกวคูบาน

เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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8. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว

8.3  แนวทางการพัฒนารายไดของเทศบาล

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

78 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี -สํารวจขอมูลภาคสนาม 100,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน -การปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษและทะเบียนทรัพยสิน

(เทศบัญญัติ หนา82) -ใหคําแนะนําเก่ียวกับภาษและคาธรรมเนียมตางๆ

79 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ  –ประชาสัมพันธและสรางแรงจูงใจในการ 10,000        ในเขตเทศบาล กองคลัง

รายไดของเทศบาล (เทศบัญญัติ หนา82) ชําระภาษี จัดกิจกรรมคืนภาษีใหทองถ่ิน

- สงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษี

และคาธรรมเนียมตางๆ

 –บริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานท่ี

 –ใหคําแนะนําเก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ

8.5  แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวในทองถ่ิน

ลําดับ สถานท่ี หนวย พ.ศ.๒๕๖๐

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ

80 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเทศบาล  –จัดทําแผนพับปายประชาสัมพันธ 40,000        ในเขตเทศบาล กองวิชาการ

(เทศบัญญัติ หนา78) ทองเท่ียวใหกับประชาชนท่ัวไป และแผนงาน

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

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

บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

38
ผด.๐๒



39

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ที่ แผนงาน ประเภท เปาหมาย งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
81 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน  - เกาอ้ี ผูบริหาร จํานวน ๑ ตัว 3,500            ทต.อากาศอํานวย กองคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 3,300 ทต.อากาศอํานวย กองวิชการ

ชนิด LED ขาวดํา

 -เครื่องคอมพิวเตอร 22,000 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ

สําหรับประมวลผล

แบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง

 -เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 ทต.อากาศอํานวย กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล

จํานวน ๑ เครื่อง

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 17,400 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ

1 KLV จํานวน ๓ เครื่อง

ครุภัณฑยานพาหนะ  -รถจักรยานยนต 38,000 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการ

และขนสง ขนาด 110 ซีซี

แบบเกียรธรรมดา

แผนงานการรักษา ครุภัณฑดับเพลิง  -ชุดผจญเพลิงจํานวน ๑ ชุด 100,000        ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด

ความสงบภายใน

แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑสํานักงาน "- โตะทํางานผูบริหาร 5,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

และการโยธา  จํานวน ๑ ตัว

 -เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๑ตัว 3,500 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

 -เกาอ้ีทํางาน จํานวน ๓ ตัว 6,000 ทต.อากาศอํานวย กองชาง

40
บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

           แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
   แบบ ผ. 08
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