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ค าน า 

 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  

2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
โดยก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น               
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด ..แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด.ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม                        
และงบประมาณ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน..อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน..โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
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ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
เทศบาลต าบลอากาศอ านวยฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป 
 
  

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

     หน้า 
 

ส่วนที ่ 1    สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาล                 1 - 16 
 
ส่วนที ่2     ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1. ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดบัมหภาค        17 - 28 

     2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       27 - 29 
                ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                  30 - 38 
 
ส่วนที่ 3    การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน           39 
      2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น           40 - 222 
 
ส่วนที่  4    การติดตามและประเมินผล       
               1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                  223 - 226 
                2. การติดตามและประเมินผลโครงการ       227 - 230 
     .๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น                      231                        
                4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต         232  
 
ภาคผนวก ส าเนาประกาศเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 256๑ – 2565) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่  1 
 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

      
1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ลักษณะทีต่ั้งของชุมชน 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นพื้นที่ที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน จัดตั้งขึ้น 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม  2509  มีชื่อว่า “สุขาภิบาลอากาศอ านวย” ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 63 ราชกิจจานุเบกษา 26 กรกฎาคม  2509 ต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะ             
จาก “สุขาภิบาลอากาศอ านวย” เป็น “เทศบาลต าบลอากาศอ านวย” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ห่างจากจังหวัดสกลนคร  57  กิโลเมตร  สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตร  มีพื้นที่ประมาณ  
5.40  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,376 ไร่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลอากาศรวม 11 หมู่บ้าน  คือ  
บ้านอากาศ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  657  กิโลเมตร 

แผนที่อาณาเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 

 

 

  
 
 
 
 
  
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  - ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าน้ ายามฝั่งใต้ ตรงริมถนนไทยพาณิชย์ ฟากตะวันออก
เส้นเขตเลียบตามริมล าน้ ายามฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ปากห้วยน้ าจั้น  ฝั่งตะวันตก 
 - ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามบริเวณห้วยน้ าจั้น ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ฟากห้วยแซงฝั่งเหนือ 
 - ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมห้วยแซงฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกและเลียบตามริมห้วย
เตยฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากปากห้วยเตย  650  เมตร 
 - ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่
ริมห้วยน้ ายามฝั่งใต้ ตรงปากสบห้วยฝั่งตะวันออก  จากหลักเขตที่  5  เลียบตามริมล าน้ ายามฝั่งใต้ไปทาง                         
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่  1 

  ทิศเหนือซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงทิศใต้เป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกเป็นปุาโปร่ง ทิศตะวันออก                    
เป็นที่ราบลุ่ม  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นปุาโปร่ง  นอกนั้นเป็นทุ่งนามีล าน้ ายามและล าน้ าสงครามไหลผ่าน   
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  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  เนื่องจากอ าเภออากาศอ านวย มีอาณาเขตอยู่ติดกับเทือกเขาภูพานเป็นแนวยาวตลอดจึงท าให้                  

อ าเภออากาศอ านวยมีอากาศค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคมและร้อนจัดในฤดูร้อน
ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  ในส่วนฤดูฝนก็มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยเฉพาะ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ฝนจะตกในปริมาณมาก อุณหภูมิอากาศสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ต่ าสุด 27  
อาศาเซลเซียส   

 1.4  ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดนิร่วนปนทราย  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง  แบ่งการปกครองได้ ดังนี ้
    -  เขตการปกครองท้องที่  ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ,2,3,4,9,10,14,15,16,17,18  ต าบลอากาศ              
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -    เขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบดว้ย   
    -  ชุมชนที่ 1  ชุมชนทา่ค้อพัฒนา  อยู่ในพืน้ที่หมู่ที่  3,14  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่ 2  ชุมชนวัดจอมแจง้ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวดั
สกลนคร 
     -  ชุมชนที่  3  ชุมชนอโศก  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัด
สกลนคร 
    -  ชุมชนที่  4  ชุมชนชุมสาย  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1,14  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  5  ชุมชนวัดกลางพระแก้ว  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  16,17  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  6  ชุมชนโรงเรียนบา้นอากาศ  อยู่ในพืน้ที่หมู่ที่  9,17  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  7  ชุมชนวัดทุ่ง  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2,18  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัด
สกลนคร 
    -  ชุมชนที่  8  ชุมชนพรสวรรคส์ันติสุข  อยู่ในพืน้ที่หมู่ที่  10,15  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  9  ชุมชนนว. (นะวะ)  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  4,10,15  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  10  ชุมชนใต้ฝายน้ าจั้นพฒันา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  4  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  11  ชุมชนโนนอุดม  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1,14  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  12  ชุมชนหงส์ฟาูพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1,14  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  13  ชุมชนเจ้าปูุ  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัด
สกลนคร 
    -  ชุมชนที่  14  ชุมชนเศรษฐกิจ  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  17  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
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    -  ชุมชนที่  15  ชุมชนบัวตูมบัวบาน  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  17  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  16  ชุมชนดอนพอกพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  18  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
    -  ชุมชนที่  17  ชุมชนอากาศพัฒนา  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  10  ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 

 2.2 การเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  แบ่งเขตเลือกตั้งและจ านวนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง  ดังนี้ 
   ๑. เขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ถือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งและเลือกนายกเทศมนตรี  ได้เพียง   

๑   คน 
   ๒. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง  เขตละ 6 คน  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทั้งหมด  12  คน  ดังนี้   
          -  เขตเลือกตั้งที่  ๑  มี หมู่ ๒ , ๔ , ๙ , ๑๐ , ๑๕, ๑๗ (บางส่วน) และ ๑๘ 
        -  เขตเลือกตั้งที่  ๒  มี หมู่ ๑ , ๓ , ๑๔ , ๑๖ และ ๑๗ (บางส่วน)  

     ๓. จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม  7,194 คน  แยกเป็น ชาย 3,453 คน  หญิง 3,741 คน 

3.  ประชากร 
      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 
ปี พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2557 4,444 4,659 9,103 
2558 4,438 4,613 9,051 
2559 4,413 4,617 9,030 
2560 4,415 4,640 9,055 
2561 4,407 4,624 9,031 

 

 
จากกราฟ แสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากรของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ที่มีประชากรหญิงมากกว่า

ประชากรชาย และคาดการณ์ว่าแนวโน้มของจ านวนประชากรในอนาคตจะลดลงเร่ือยๆ 
 
 

4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ ำ
นว

นป
ระ
ชำ

กร
 

แผนภูมิกรำฟแสดงจ ำนวนประชำกรของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 

ชาย 

หญิง 



 4 
              3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 มีประชากรทั้งสิ้น  9,๐2๑  คน แยกเป็นชาย 4,392 คน  เป็นหญิง  4,629  คน  มีจ านวนครัวเรือน 
2,926 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1,671  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชากรจากส านัก
ทะเบียนราษฎร์ ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2562 )  

 ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๐ – 10 546 525 1,071 

11 – 20 570 512 1,082 
21 – 30 588 553 1,141 
31 – 40 645 642 1,287 
41 – 50 803 834 1,637 
51 – 60 592 682 1,274 
61 – 70 368 480 848 
71 – 80 208 271 479 
81 – 90 69 112 181 

91 – 100 1 18 19 
100 ปี ขึ้นไป 2 - 2 

รวม 4,392 4,629 9,021 
4.  สภาพทางสังคม    
      4.1 การศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพป. สพฐ. กรมศาสนา รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

   1) จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
   2) จ านวนห้องเรียน 
   3) จ านวนเด็ก 
   4) จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
   ระดับก่อนประถมศึกษา 
   1) จ านวนโรงเรียน 
   2) จ านวนห้องเรียน 
   3) จ านวนนักเรียน 
   4) จ านวนครู อาจารย์  
   ระดับประถมศึกษา 
   1) จ านวนโรงเรียน 
   2)  จ านวนห้องเรียน 
   3)  จ านวนนักเรียน 
   4) จ านวนครู – อาจารย ์
   ระดับมัธยมศึกษา 
   1) จ านวนโรงเรียน 
   2) จ านวนห้องเรียน 
   3) จ านวนนักเรียน 
   4) จ านวนครู- อาจารย ์
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    4.2 สาธารณสุข 
  (1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
  -  รัฐบาล  จ านวน 1 แห่ง   เตียงคนไข ้   จ านวน   90   เตียง 
   (2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข              จ านวน   11   แห่ง 
   (3)  คลินิคเอกชน         จ านวน    4    แห่ง 
   (4)  บุคลากรทางการแพทยท์ีป่ฏิบัติหนา้ที่ในสถานพยาบาลทกุแห่งในเขตพื้นที่ 
  -  แพทย์    จ านวน            ๗  คน 
  -  พยาบาล   จ านวน     86 คน 
  -  ทันตแพทย ์   จ านวน      2 คน 
  -  เภสัชกร   จ านวน      8 คน 
  -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน        6 คน 
  -  อสม.      จ านวน  225 คน 
        4.3 การสังคมสงเคราะห์  
 กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย จะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ เช่น การประสานหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือตาม
อ านาจหน้าที่ของแต่ล่ะหน่วยงาน  

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
      ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ อาศัยการขนส่งทางถนนเป็นหลักเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ จังหวัด 
และอ าเภอสู่อ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทางหลวงแผ่นดิน 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2094  เส้นทางเชื่อมอ าเภออากาศอ านวย - อ าเภอเซกา 
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2177  เส้นทางเชื่อมอ าเภออากาศอ านวย - อ าเภอศรีสงคราม 
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2185  เส้นทางเชื่อมบ้านเซือม - อ าเภอนาหว้า 
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2307  เส้นทางเชื่อมบ้านเซือม - อ าเภอวานรนิวาส 

  ทางหลวงชนบท 
1. สายอ าเภออากาศอ านวย – ปากยาม 
2. สายอ าเภออากาศอ านวย – อ าเภอวานรนิวาส   
3. สายต าบลนาฮี – หนองแวง 
4. สายท่าก้อน – อ าเภอค าตากล้า 

     ๕.2 การไฟฟ้า 
           1. จ านวนครัวเรือนที่ใชไ้ฟฟูา ๓,๐๘๓  ครัวเรือน 
            ๒. พื้นที่ที่ได้รบับริหารไฟฟาูร้อยละ  95 % ของพื้นที่ทั้งหมด 
            ๓. ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง)  จ านวน  358  จุด ครอบคลุม ถนน  16  สาย 
      ๕.3 การประปา 
            ๑. จ านวนครัวเรือนที่ใชน้้ าประปา  1,278  หลังคาเรือน 
            ๒. หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  1  หน่วยงาน   
            ๓. น้ าประปาทีผ่ลิตได้ 1,000 ลบ.ม./วัน และน้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย 970 ลบ.ม./วัน 
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      ๕.๔ โทรศัพท์ 
            1. จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  532    หมายเลข 
            2. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่    18    หมายเลข 
            ๓. จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่      1    แห่ง 
         ๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       ไปรษณีย์  จ านวน   ๑  แห่ง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
         ๖.๑ การเกษตร  
            ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ในการท านา  316.76 ไร่ 
พื้นที่เกษตรของประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ อยู่นอกเขตเทศบาล จ านวนครัวเรือนในภาคเกษตร 1,600 หลังคา
เรือน มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว 
         6.2 การประมง  
  การท าประมงในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จะเป็นเพียงแหล่งอาหารของครอบครัวและ
ชุมชนเท่านั้น หากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงน าไปขาย ซึ่งพันธุ์ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาพื้นบ้าน ซึ่งมีอยู่ทั่วไป
ในแหล่งน้ า เช่น ปลาดุก,ปลาช่อน,ปลาหมอ เป็นต้น 
       ๖.3 การปศุสัตว์  
            ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร มากพอสมควร โดยมีพื้นที่ส าหรับเลี้ยง
ปศุสัตว์พอสมควร มีครัวเรือนในภาคปศุสัตว์ ประมาณ 200 ราย  ผลิตปศุสัตว์ที่ส าคัญ คือ สุกร โค กระบือ 
         6.4 การบริการ    
                มีการบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านนวดแผนไทย ล้างรถ ฯ 
       ๖.5 การท่องเที่ยว 
            เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีประเพณีท้องถิ่นที่จัดเป็นประจ าทุกปี คือ ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ               
ไหว้พระแก้วคู่บ้าน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งตามภาษาพื้นบ้าน คือ บุญเดือนสิบซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเพณีที่มีประชาชน
ทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาร่วมงานอย่างคับคั่งมีจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีหลายหมื่นคน และมีเงิน
หมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว หลายล้านบาท ท าให้ชุมชนได้รับผลทางด้านเศรษฐกิจทางอ้อมและเป็นการ
กระจายรายได้ให้กับราษฎรอีกทางหนึ่ง 
      ๖.6 การอุตสาหกรรม 
            เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผ้าคราม ผา้มัดหมี่  
      ๖.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
             บริเวณถนนสายหลักถนนราษฎร์พัฒนา และไทยพาณิชย์ มีการประกอบการค้า ด้านพาณิชยกรรม เป็น
จ านวนมาก ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นศูนย์กลางทางการค้าในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ร้าน
ขายของเบ็ดเตล็ด ร้านอาหาร เป็นชุมชนที่เหมาะแก่การค้า การลงทุน ในอนาคตคาดว่าจะมีการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ และมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึน 
         6.8 แรงงาน  
                 มีการจ้างงานแบบชาวบา้น ในภาคการเกษตร และในธุรกิจขนาดเล็ก 
   

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
              1.  ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99.95  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด จ านวน  6  
วัด 
            2. ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.01 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด จ านวน  -  
แห่ง 
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            3.  ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.03 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีโบสถ์คริสต์      
จ านวน  -   แห่ง 
            4.  ผู้นับถือศาสนาอ่ืน ร้อยละ 0.001  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล  
     7.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
             อ าเภออากาศอ านวย มีประเพณีดั้งเดิมที่ส าคัญและจัดให้มีขึ้นทุกปี คือ                                                                  
      1. ประเพณีการเล่นกลองเลง หรือร าโย้ยกลองเลง ประมาณเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ ของทุกปี                       
มีกิจกรรมสังเขป  คือ จัดงานบุญพระเวส การแข่งขันกลองเลง 
  2. ประเพณีบุญข้าวสาก ไหลห้านบูชาไฟ ประมาณเดือนกันยายน ..(วันเพ็ญเดือนสิบ) กิจกรรม
สังเขป การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันเรือ การไหลเรือไฟตามล าน้ ายาม 
  3. ประเพณีเอาบุญทุ่ง ประมาณเดือนธันวาคม หรือปลายฤดูเก็บเกี่ยว กิจกรรมสังเขป การละเล่น
พื้นบ้าน ท าบุญเลี้ยงพระ ร่วมกันรับประทานอาหาร 
  4. ประเพณีเลี้ยงเจ้าปูุ หรือประเพณีเลี้ยงปูุตาเดือนหกขึ้นหกค่ าของทุกปี กิจกรรมสังเขป คือ                    
การรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อเซ่นไหว้เจ้าปูุขอให้คุ้มครอง  และในช่วงวันตรุษจีนชาวจีนในอ าเภออากาศอ านวยก็จะ
เลี้ยงฉลองให้กับเจ้าปูุอีกครั้ง 
       7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
             เนื่องจากในเขตอ าเภออากาศอ านวยประกอบด้วยบุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย โดยสืบเชื้อสายมา
จากเผ่าต่างๆ ดังนี้  เผ่าโย้ย เผ่าย้อ เผ่าลาว เผ่าภูไท แต่ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเป็นเผ่าโย้ย ภาษา
ถิ่นที่ใช้กันส่วนใหญ่จึงใช้ภาษาโย้ยเป็นหลัก 
    . 7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
            สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกทีข่ึ้นชื่อได้แก่  ผ้าคราม และผ้ามดัหมี่ 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 
            1.  หนองบึง จ านวน  3 แห่ง  ได้แก่ 
  (1.1) หนองน้ าจัน้ คิดเป็นพืน้ทีก่ักเก็บน้ าประมาณ  4,610,625  ลบ.ม. 
อยู่ในพื้นที่ ต าบลอากาศ  และเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  (1.2) หนองสบห้วย คิดเป็นพืน้ที่กักเก็บน้ าประมาณ  637,800  ลบ.ม. 
อยู่ในพื้นที่ ต าบลอากาศ  และเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  (1.3)  หนองบักตู้  อยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
            2.  คลอง ล าธาร ห้วย จ านวน  2 แห่ง  ได้แก ่
  (2.1)  ห้วยน้ าจั้น 
  (2.2)  ห้วยแซง 
       8.2 ป่าไม้ 
 พื้นที่อ าเภออากาศอ านวย ส่วนใหญ่จะเป็นปุาบุ่งปุาทาม ซึ่งจะพบทั่วไปในบริเวณชายฝั่งล าน้ าซึ่งเป็นที่
ราบลุ่มน้ าท่วม โดยเฉพาะในเขตล าน้ ายาม จะพบพื้นที่ปุาบุ่งหลายแห่งบางแห่งจะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ นับเป็นพันไร่ 
พื้นที่ปุาแห่งนี้แต่เดิมชาวบ้านใชเ้ป็นทีห่าปลาในฤดูฝน ในฤดูแล้งพื้นที่จะเป็นปุาทามใช้เลี้ยงวัว กระบือ ส่วนพื้นที่ปุาบุ่ง
ใช้เป็นพื้นที่แหล่งหาอาหารตามธรรมชาติทั้ง พืชและสัตว์ 
       8.3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินส าหรับเพาะปลูก ที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา ศาสนา สถานที่  ที่ดินประเภทมีไว้ เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
และพาณิชยกรรมตามล าดับ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นจึงมักจะพบปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม อันเกิดจากปัญหาน้ าเน่าเสีย ขาดระบบระบายน้ าที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ประชาชน
ขาดจิตส านึกในการ 

 



เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

นายกเทศมนตร ี

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 รองนายกเทศมนตร ี

8 
รักษาสภาพแวดล้อม เทศบาลได้ด าเนินการในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การ
ใช้ประโยชน์จากล าน้ ายาม การรักษาไม่ให้น้ าเน่าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน 
ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีปัญหาในส่วนของขยะมูลฝอยและการระบายน้ าเสียจากชุมชน น้ าท่วมขังในหน้า
ฝนหรือเวลาฝนตกหนัก  ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะจัดระบบระบายน้ าการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเร่ืองของสวนสาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน สังคมให้น่าอยู่ ในปัจจุบันปัญหานีจ้ะมีอยู่และ
กลายเป็นปัญหาในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
9. ด้านอื่น ๆ   

 โครงสร้างและอัตราก าลงัในการบริหารงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
 
 
  
 
ฐานะการคลังของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

- การบริหารรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผา่นมา เปรียบเทียบย้อนหลัง  3 – 5  ป ี

  
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 
   รายการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รายรับ 60,022,690.31 78,312,157      47,602,748.13 80,549,174.90 82,819,082.42 
รายจ่าย 58,873,596.15 54,656,398.37 35,555,005.93 73,926,929.79 76,615,964.38 

ส านักปลดัเทศบาล 

กองคลัง 

กองช่าง กองการศึกษา 

ปลัดเทศบาล 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

หน่วยตรวจ 
สอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
ปล 



 

บัญชีแสดงอัตราก าลงัพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในปัจจบุัน 
  

 

           เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนนิการในแต่ละส่วนราชการใน 

อนาคต 3 ป ีซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแตล่ะสว่นราชการมีเทา่ใด  เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใชต้ าแหน่งใด 

จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการใดในระยะเวลา  3 ปีข้างหน้า  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  ความคุ้มค่าต่อการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยน าผลการ 

วิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลงั 3 ป ี ดังนี ้
      กรอบอัตราก าลัง   3  ปี ระหว่างปีงบประมาณ  2561  -  2563    

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ ก าลังเดิม 
   2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอ้งถิ่น  กลาง) 1 1 1 1  -    -   -   

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) 1 1 1 1  -   -   -   

ส านักปลัดเทศบาล                 

นักบริหารงานทั่วไป  (กลาง) 1 1 1 1  -  - -   

นักบริหารงานทั่วไป  (ต้น) 2 2 2 2  -  -    -   

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -    -   

นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ) 1 1 1 1 -  - -   

นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -   

นักจัดการงานเทศกิจ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -   

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1  - - -   

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่เทศกิจ (คุณวุฒิ) 2 2 2 2  - - -   

พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 4 4 4 4  - - -   

พนักงานเทศกิจ (ทักษะ) 1 1 1 1  - - -   

พนักงานวิทย ุ(ทักษะ) 1 1 1 1  - - -   

คนสวน (ทักษะ) 2 2 2 2  - - -   

พนักงานดับเพลงิ (ทักษะ) 2 2 2 2  - - -   
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ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

ก าลังเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

  2561 2562 2563 2561 2562 2563 

พนักงานจ้างทั่วไป                 

คนงาน  5 5 5 5  - - - 
 

พนักงานขับรถยนต ์  - 3 3 3 +3     ก าหนดใหม ่

กองคลัง                 

นักบริหารงานการคลัง (กลาง)  1 1 1 1  -  - -   

นักบริหารงานการคลัง (ต้น)  2 2 2 2  -  -  - ว่าง 1 

นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) 1 1 1 1  -   - -   

นักวิชาการพัสด ุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  - -   

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  - -   

เจ้าพนักงานพัสด ุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1  - - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 

            

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงนิและบัญชี (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  - - -   

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  - - -   

พนักงานจ้างทั่วไป   
 

            

คนงาน (ทั่วไป) 3 4 4 4 +1 - - เพิ่ม 1 

กองช่าง                 

นักบริหารงานชา่ง  (กลาง) 1 1 1 1 - -  -   

นักบริหารงานชา่ง (ต้น) 2 2 2 2  - -  - ว่าง 2 

นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  - -  -   

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - -  -   

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - -  -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 2 2 2 2  -  -  -   

ผู้ช่วยช่างไฟฟาู (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างทั่วไป   
 

            

คนงาน (ทั่วไป) 1 2 2 2  '+1 - - เพิ่ม 1 
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ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

ก าลังเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

  2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

  
 

  
 

    

นักบริหารงานสาธารณสุข (ตน้) 1 1 1 1 - -  -   

นักบริหารงานสาธารณสุข  (ต้น) 2 2 2 2  - -   - ว่าง 2 

นักวิชาการสุขาภิบาล  (ปก./ชก.) 1 1 1 1   -  - -   

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1   -  - -   

สัตวแพทย ์(ปง./ชง.) 1 1 1 1   -  - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ           
 

    

พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 3 2 2 2 -1  - - ยุบเลิก 1 

คนงานประจ าโรงฆา่สัตว์ (ทักษะ) 1 1 1 1   -  - -   

พนักงานจ้างทั่วไป           
 

    

คนงาน (ทั่วไป) 3 3 3 3  -  - -   

พนักงานขับรถยนต ์  - 4 4 4 +4  - - ก าหนดใหม ่

กองวิชาการและแผนงาน   
 

  
 

  
 

    

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น)   1 1 1 1   -   -  -   

นักบริหารงานทั่วไป  (ต้น)   2 2 2 2   -   -  -   

นิติกร  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -    -   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -    -   

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1  - - -   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -   -   -   

พนักงานจ้างทั่วไป   
 

  
 

        

คนงาน (ทั่วไป) 1 1 1 1  -   -   -   
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ ก าลังเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

  2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองการศึกษา   
 

  
 

  
 

    

นักบริหารงานการศึกษา  (กลาง) 1 1 1 1  - -  -   

นักบริหารงานการศึกษา  (ต้น) 2 2 2 2   - -  - ว่าง 1 

นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) 2 2 2 2  -   - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1  -   - -   

ผู้ช่วยบรรณารักษ์  - 1 1 1 +1     ก าหนดใหม ่

พนักงานจ้างทั่วไป                 
คนงาน (ทั่วไป) 1 1 1 1  -   - -   

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 1 1 

 
 

 
    

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 1 1   -   -  -   

ครู 12 12 12 12        อัตราจัดสรรจาก กสถ.   

ครูผู้ช่วย 2 2 2 2 - - -  

ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  - 1 1 1 +1     ว่าง   

ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป ์ - 1 1 1 +1     
ก าหนด

ใหม่ 

ครูผู้ช่วย วิชาเอกอังกฤษ  - 1 1 1 +1     
ก าหนด

ใหม่ 

พนักงานจ้างภารกิจ               
ก าหนด

ใหม่ 

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงนิและบัญชี 1 1 1 1        

ผู้ช่วยคร ู 2 2 2 2        

พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 1 1        

คนงาน (ทั่วไป) 
นักการภารโรง 1 1 1 1 

  
      

ศูนย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย         
 

      

ครู 3 3 3 3       อัตราจัดสรรจาก กสถ. 

ครูผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2         

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงนิและบัญชี 1 1 1 1         

คนครัว (ทักษะ) 1 1 1 1         

พนักงานจ้างทั่วไป                 

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 อัตราจัดสรรจาก กสถ.   

โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย(ชุมชน
อุปถัมถ์) 
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ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

ก าลังเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

  2561 2562 2563 2561 2562 2563 
 
 
ครู  3 3 3 3 

 

      
 
 
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 2 2 2         

แม่ครัว  - 1 1 1 +1     ก าหนดใหม ่

กองสวัสดิการสังคม                 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  (ต้น) 1 1 1 1  -  -   -   

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  (ต้น) 1 1 1 1  -  -  -   

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1  - - -   

เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง) 1 1 1 1  -   - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 

            

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  -  -  -  - 1   - - ยุบเลิก 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
 

            

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -   

พนักงานเทศบาล 70 73 73 73 +3       

พนักงานจ้าง 49 60 60 60 +11       

ลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 0       

รวม 119 133 133 133         

         ข้อมูล ณ   31  พฤษภาคม  2562 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง 

พนักงานจ้างทั่วไป อัตราจัดสรรจาก กสถ. 
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การจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานของเทศบาล ปี 2562  
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ไดด้ าเนินการจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ปี 2562   ดังนี ้

 สรุปผลการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  ปี  2562 ระดับต าบล 
    ตัวช้ีวัด       จ านวนที ่             ไม่ผ่านเกณฑ ์
        ส ารวจท้ังหมด จ านวน ร้อยละ 
 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
 1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 20 คน          -  คน         - 
 2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 7 คน          -  คน         - 
 3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตาราง              851 คน          -  คน         -   
    สร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค 
 4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 2,420 คร.          -  คร.        - 
 5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น 2,420 คร.          -  คร.        - 
     อย่างเหมาะสม  
 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี                                      4,586 คน           -  คน        - 
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 7,065 คน          2 คน      0.03 
 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 
 8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 2,420 คร.          -  คร.        - 
 9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปี 2,420 คร.          -  คร.        - 
     อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 
 10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวนั 2,420 คร.          -  คร.        - 
 11. ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 2,420 คร.          -  คร.        - 
 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  2,420 คร.          -  คร.        - 
 13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภยัอย่างถูกวิธี 2,420 คร.          -  คร.        - 
 14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 2,420 คร.          -  คร.        - 
 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รบับริการเลี้ยงดูเตรยีมความพร้อมก่อนวัยเรียน 169 คน           - คน         - 
 16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 769 คน           - คน         - 
 17. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 41 คน           - คน         - 
 18. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับ - คน           - คน         - 
       การฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 19. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได ้ 4,721 คน          2 คน      0.04 
 หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
 20. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได ้ 4,121 คน          5 คน     0.12 
 21. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมรีายได ้ 1,569 คน  69 คน     4.40 
 22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อป ี 2,420 คร.          -  คร.        - 
 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 2,420 คร.          1 คร     0.04 
 หมวดที่ 5 ค่านิยมไทย  มี 8 ตัวชี้วัด 
 24. คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา     7,328 คน         311 คน     4.24 
 25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี่      7,328 คน         145 คน     1.98 
 26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง         7,065 คน             -  คน       - 
 27. คนสูงอายุ ไดร้ับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ          1,575 คน             -  คน       - 
 28. คนพิการ ไดร้ับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ                47 คน             -  คน       - 
 29. ผู้ปุวยเรื้อรัง ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน              120 คน             -  คน       - 
 30. คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน            2,420 คน             -  คร.      - 
  31. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                                    2,420 คน             -  คร.      - 
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จ านวนประชากร จ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับvillage 

อปท.เทศบาลต าบล อากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ประเภทอาชีพ เพศชาย เพศหญิง         รวม 

   คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
 ก าลังศึกษา 764 10.43 752 10.26 1,516 20.69 
 ไม่มีอาชีพ 73 1.00 140 1.91 213 2.91 
 เกษตร-ท านา 1,490 20.33 1,639 22.37 3,129 42.70 
 เกษตร-ท าไร่ 4 0.05 3 0.04 7 0.10 
 เกษตร-ท าสวน 3 0.04 2 0.03 5 0.07 
 เกษตร-ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 เกษตร-ปศุสัตว ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 พนักงาน-รับราชการ 283 3.86 303 4.13 586 8.00 
 พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 16 0.22 11 0.15 27 0.37 
 พนักงานบริษัท 15 0.20 29 0.40 44 0.60 
 รับจ้างทั่วไป 584 7.97 505 6.89 1,089 14.86 
 ค้าขาย 186 2.54 329 4.49 515 7.03 
 ธุรกิจส่วนตัว 23 0.31 28 0.38 51 0.70 
 อาชีพอื่นๆ 52 0.71 94 1.28 146 1.99 
 รวม 3,493 47.67 3,835 52.33 7,328 100.00 
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 รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับอปท. ปี 2562 

         อปท.เทศบาลต าบล อากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     

  พื้นที ่ จ านวน จ านวน  แหล่งรายได้ครัวเรือน(บาท/ป)ี 
รายได้

ครัวเรือน รายได้บุคคล 

    ครัวเรือน คน อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น 
ปลูก เลี้ยง 

หาเอง 
เฉลี่ย (บาท/

ปี) เฉลี่ย (บาท/ปี) 

1 หมู่ที่ 01 ชุมชน ทา่ค้อพัฒนา 92 197 100,032.61 38,247.83 13,284.78 19,963.04 171,528.26 80,104.57 
2 หมู่ที่ 02 ชุมชน วัดจอมแจ้ง 125 405 177,152.40 54,664.00 26,128.00 34,912.00 292,856.40 90,387.78 
3 หมู่ที่ 03 ชุมชน อโศกพัฒนา 97 278 142,061.86 70,824.74 29,226.80 42,206.19 284,319.59 99,205.04 
4 หมู่ที่ 04 ชุมชน ชุมสาย 66 177 358,792.42 30,606.06 15,433.33 16,227.27 421,059.09 157,005.08 
5 หมู่ที่ 05 ชุมชน วัดกลางพระแก้ว 117 336 164,597.61 59,829.06 11,709.40 29,927.35 266,063.42 92,647.08 
6 หมู่ที่ 06 ชุมชน โรงเรียนบ้านอากาศ 120 494 195,175.00 122,558.33 14,763.33 33,716.67 366,213.33 88,958.70 
7 หมู่ที่ 07 ชุมชน วัดทุ่ง 135 397 115,007.41 97,948.15 25,845.93 33,826.67 272,628.15 92,707.30 
8 หมู่ที่ 08 ชุมชน พรสวรรค์สนัตสิุข 219 706 154,030.14 91,136.99 26,502.28 27,675.80 299,345.21 92,856.37 
9 หมู่ที่ 09 ชุมชน นะวะ 161 384 100,093.17 68,962.73 11,968.94 28,236.02 209,260.87 87,736.98 

10 หมู่ที่ 10 ชุมชน ใต้ฝายน้ าจัน้พฒันา 115 339 80,241.74 96,234.78 31,680.00 51,704.35 259,860.87 88,153.39 
11 หมู่ที่ 11 ชุมชน โนนอุดม 143 374 150,588.53 49,942.66 12,748.95 28,034.97 241,315.10 92,267.54 
12 หมู่ที่ 12 ชุมชน หงส์ฟาูพฒันา 183 634 208,784.70 70,306.01 15,950.82 30,573.77 325,615.30 93,986.75 
13 หมู่ที่ 13 ชุมชน เจ้าปู ุ 201 605 184,308.46 60,457.71 21,884.58 31,985.07 298,635.82 99,216.20 
14 หมู่ที่ 14 ชุมชน เศรษฐกิจ 163 483 322,475.25 52,803.68 18,363.19 19,079.75 412,721.87 139,282.95 
15 หมู่ที่ 15 ชุมชน บัวตูมบัวบาน 75 210 134,405.07 76,782.53 26,971.20 26,846.75 265,005.55 94,644.84 
16 หมู่ที่ 16 ชุมชน ดอนพอกพัฒนา 174 542 125,241.95 90,833.33 26,219.54 27,873.56 270,168.39 86,733.03 
17 หมู่ที่ 17 ชุมชน อากาศพฒันา 207 702 192,318.84 53,096.62 15,371.01 28,053.14 288,839.61 85,170.66 

  เฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ 2,420 7,328 169,720.40 70,578.63 20,222.21 29,961.24 290,482.48 95,928.99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติ ที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่ง
เป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนตองมุ่งด าเนินการไป พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง
เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการคือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

                    เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสยัทัศน์

“ประเทศ 
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่  
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชน 
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ 
สงบเรียบร้อยในทุกระดบั  
 เปูาหมาย  
 ๑. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
 ๒. บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๓. กองทัพ หน่วยงานดา้นความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร้อมใน 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 ๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม  
ระหว่างประเทศ  
 ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด 
 ๑ ความสุขของประชากรไทย  
 ๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
 ๓ ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานดา้นความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๔ บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
 ๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
                    ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต  
      เปูาหมาย 
      ๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน  
      ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้  
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    ตัวชี้วัด 
    ๑. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
    ๒. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
    ๓. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
    ๔. ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
                ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ 
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
   เปูาหมาย 
   ๑. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีิต 
    ตัวชี้วัด 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สขุภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
   ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๓. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
                ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ 
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย 
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผดิชอบไปสู่ 
กลไกบริหารราชการแผน่ดนิในระดับท้องถิ่น  
   เปูาหมาย  
   ๑. สร้างความเปน็ธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
    ๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา เป็นก าลัง 
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
   ๓. เพิ่มขีดความสามารถของชมุชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเองเพื่อสร้าง 
สังคมคุณภาพ  
   ตัวชี้วัด  
   ๑. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
   ๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
   ๓. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเปน็ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
เทคโนโลย ี 
   ๔. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอาย 
                ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการ 
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ 
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
   เปูาหมาย  
   ๑. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน  
มีสมดุล  
   ๒. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จากการ 
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
   ๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีด 
ความสามารถของระบบนิเวศ 
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    ๔. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
   ตัวชี้วัด  
   ๑. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
    ๒. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
   ๓. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๔. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
                ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมายการ

พัฒนา 
ที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ 
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ 
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ 
ตลอดเวลา  
  เปูาหมาย  
  ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
  ๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
  ตัวชี้วัด 
  ๑. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
  ๒. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
  ๓. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
  ๔. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์      
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์    
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

            กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
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 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน 
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลก  ที่หนึ่ง 
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่าง Thailand 4.0 
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้
วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0  คือ  
 1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และ
เป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง เป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับต่ ามี สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี  
 2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ 
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่าง ภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วน
ร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีขึ้นน่าอยู่ขึ้น  
 3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น 
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ าสามารถเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป 
  4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่า 
ในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาด  อาเซียน และตลาดโลก            
ท าให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส 
  5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท างานในถิ่น 
ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดีกระจาย
อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18  
 Thailand 4.0 น้อมน าพระราชด ารัสข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถอดรหัสออกมา 
เป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ 1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) 2. การเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก (Connect to the World)  
 ก าหนดเปูาหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการ
สร้างมูลค่า” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
   1. พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 5,410                  
ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2575  
  2. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพที่ควร
จะ เป็นของประเทศภายใน 5 ปี  
  3. การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จากร้อยละ 1.3 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 
มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่องภายใน 10 ป ี 
  4. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Trading & Service Nation ในระดับภูมิภาค ภายใน 10 ปี  
  5. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของ ASEAN ภายใน 10 ปี  
  6. มี 5 บรรษัทข้ามชาติระดับโลกสัญชาติไทย ภายใน 10 ป ี 
  7. มีความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน 10 ล าดับแรกของโลก ภายใน 10 ปี  
  8. เพิ่มระดับการวิจัยและพัฒนา จากร้อยละ 0.25 GDP ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 4.0 
(เทียบเท่าประเทศเกาหลีใต้)  
  9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปญัญาให้แข็งแกร่งภายใน 5 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการพัฒนา 
เทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก จาก 10:90 ในปัจจุบัน เป็น 30:70 ภายใน 10 ปี และ
ปรับขึ้นเป็น 60:40 ภายใน 20 ปี ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive  
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Society) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คน ในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้น
ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  
  10. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 
2556 เป็น 0.2-0.4 ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี พ.ศ. 2575  
  11. ปรับเปลี่ยนสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างสมบูรณ์ ภายใน 20 ปี  
  12. เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จ านวน 20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ 
100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี  
  13. ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็น Smart SME จ านวน 
100,000 สถานประกอบการ ภายใน 5 ปีและเพิ่มเป็น 500,000 ราย ภายใน 10 ปี Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
  14. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้
ตาม แนวทางประชารัฐจ านวน 20,000 ราย ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี การยกระดับ
คุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 
ในโลกที่หนึ่ง”  
  15. PISA score จากล าดับที่ 47 จาก 76 ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 
ปี  
  16. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722 (ในปี พ.ศ. 2556) หรืออันดับที่ 89 เป็น 0.80 
(กลุ่ม Very High Human Development) หรือ 50 อันดับแรก ภายใน 10 ปี  
  17. ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ จ านวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี  
  18. มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก จ านวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ป ี 
  19. นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Noble Prize อย่างน้อย 1 ท่านภายใน 20 ปี การรักษ์
สิ่งแวดล้อม มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า” อย่าง
เต็มรูปแบบ 
   20. มี 10 เมืองที่น่าอยู่ของโลก ภายใน 5 ปี 
    21. มี 5 เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       ๑.๓.๑  การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาหารของประเทศ รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๕  แนวทาง ดังนี้ 
  ๑. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
      ๑.๑ พัฒนาพื้นที่กุ้งกุลาร้องไห้(ยโสธร  สุรินทร์  ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับ
เกษตรอินทรีย์  และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ ยอมรับของตลาดต่างประเทศ
พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์  ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ให้
ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
     ๑.๒ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ ในเขตพื้นที่
ตอนบนของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ) อาทิ พืช ผัก  
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ผลไม้ และดอกไม้ รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพื้นที่
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
    ๑.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ  
กาฬสินธุ์และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มการเกษตร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ส่งเสริมการเรียนจากกลุ่มเกษตรกร ที่
ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ  รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
                 ๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
    ๒.1 พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุสาหกรรมอาหารของภาค
สร้างเครือข่ายระหว่างเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล 
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มี มูลค่าสูงและตรงตาม  ความ
ต้องการของตลาด 
    ๒.๒ ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นที่ขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์ กลุ่มผ้า
ฝูายย้อมครามในพื้นที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การ
ออกแบบ และตราสัญลักษณ์  พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณค่า พร้อมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
    ๒.๓ เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุนการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  ที่
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน  สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการใช้พลังงาน 
  ๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรม ยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
กีฬาสู่นานาชาติ 
                     ๓.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว  เชิง
นิเวศเชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา การท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ลุ่มน้ าโขงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และการท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวให้ตอบสนอง ความ
หลากหลายของกลุ่มเปูาหมาย  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานส่งเสริม
กิจกรรมกรท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยง ในลักษณะ
เครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองชุมชนและท้องถิ่น 
     ๓.2 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสี่ เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี -
หนองบัวล าภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่และเชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่สอคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      ๔.๑ พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ  โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค 
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     ๔.๒ พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็ก                
ในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ า ให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามวามเหมาะสมของพื้นที่  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
  ๕. ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ า
เลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ปุานอกเขตอนุรักษ์  ใน 
แต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและปูองกันการบุกรุก คุกคามปุาไม้และพื้นที่ชุ่มน้ า 
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพื้นที่ต้นน้ าให้สมบูรณ์  

         ๑.๓.๒ แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  
  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด  ดังนี้  
 จุดเน้นที่ ๑ การท่องเที่ยว 
  จุดเน้นที่ ๒ การเกษตร 
  จุดเน้นที่ ๓ การค้า การลงทุน 
  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว ๓ ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ                  
สู่อาเซียน 
  พันธกิจกลุ่มจังหวัด 
 ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการในด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตรและการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
 เป้าประสงค์รวม 
                การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และรายได้ของประชาชน 
  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์รวม 
       : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓ จากปีที่ผ่านมา 
                     : รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีทั้งหมด ๔ ประเด็น  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  
อย่างยั่งยืน 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

          ๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์  
  เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว  
  พันธกิจ 
  พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่ดารพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 
 



25 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มี 2 กลยุทธ์ คือ 

   1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน 
 2) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  มี 3 กลยุทธ์ คือ 
 1) เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่ง 
 2) สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน 
 3) สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  มี 2 กลยุทธ์ 
คือ 

 1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของคนทุกกลุ่ม 

                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  มี                 
3 กลยุทธ์ คือ 

 1) เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและฟื้นฟูปุาอนุรักษ์ ปุาต้นน้ าเชิงบูรณาการ 
 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เป็นระบบ 

                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง          
มี 3 กลยุทธ์ คือ 
 1) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 2) ส่งเสริมการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด 
 3) พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

         ๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
            วิสัยทัศน์ 

“สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 

  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพื้นที่  

     7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
    (1) พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
    (2) พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
    (3) พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง                   

เครือข่าย      
    (4) พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
    (1) พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                              สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    (2) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
    (3) พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
    (1) พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
    (2) พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
    (3) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ 

บูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟู 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
    (2) การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
    (3) การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง 
    (1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
    (2) การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย 
    (3) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
    (4) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
    (5) ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
    (๖) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

1.3.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของอ าเภออากาศอ านวย 

 วิสัยทัศน์ 
“เมืองปลอดมลพิษ   วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
  1. บูรณาการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  2. อ านวยการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
  3. ส่งเสริมสนับสนนุการมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการค้า   การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

 ๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ในอนาคต 5 ปี  มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุข การสร้างค่านิยม
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติในการพัฒนาที่มีต่อเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย  ซึ่งเทศบาลเองจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
เพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 

  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอากาศอ านวยให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีเศรษฐกิจชุมชนที่
เข้มแข็ง พร้อมด้วยประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกสาธารณะพึ่งตนเองได้ โดยยืน
อยู่บนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความเอ้ืออาทร รักภูมิใจในท้องถิ่น มีระบบการเมืองการปกครองที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ไว้โดยมุ่งสู่ 

ภายในปี 2565 
“คุณภาพชีวิตมั่นคง  เศรษฐกิจมั่งคั่ง  เมืองน่าอยู่  ย่ังยืน” 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและ
นันทนาการ  และการฝึกอบรม   

เป้าประสงค ์
1. บริหารจัดการ  การศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาครู  ผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา   
6. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   

ตัวชี้วัด  
1. เด็กนักเรียนได้รับการการสนบัสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
2. ชุมชนได้รับการส่งเสริมในด้านอุปกรณ์กีฬาและก่อสร้างสนามกีฬาลานเอนกประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
เป้าประสงค ์

1. การส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาชุมชน 
2. การจัดสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์กลุ่มเปูาหมายตามสิทธิ์ 
3. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรชุมชน 

ตัวชี้วัด  
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
3. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดร้ับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์  
4. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
5. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์ 
6. ประชาชนได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค ์

1. การบริการสาธารณสุข 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนได้รับการปูองกันและควบคุมโรค  
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุข  
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
4. ประชาชนได้รับการจัดการระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟอูย่างยั่งยืน  

ครอบคลุมทุกพื้นที ่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศลิปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค ์

1. การส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ตัวชี้วัด  
1. ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้รับการถ่ายทอด 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์สืบสานเสริมสร้างให้คงอยู่สืบไป   
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
เป้าประสงค ์

1. การพัฒนาเมือง 
   2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนถนนและอาคารที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน  
2. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
เป้าประสงค ์

1. การส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี 

ตัวชี้วัด  
 1. ประชาชนได้รับการบริการอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
 2. การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 3. บุคลากรในองค์กรได้รับการอบรมอย่างมีประสทิธิภาพ  
 4. ชุมชนได้รับการสง่เสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
  5. ประชาชนได้รับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง 
 6. องค์กรได้รับการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่  

 เป้าประสงค์ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสรมิ  สนับสนนุหน่วยงานอ่ืน 

ในการปฏิบัติหนา้ที ่
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ตัวชี้วัด  
1. ส่วนราชการ สถาบันและองค์กรอ่ืน ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการ 

ปฏิบัติงาน    
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และ 

ส่งเสริมสนบัสนุน 
                      ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว  

เป้าประสงค ์
1.  การส่งเสริมและสนบัสนุนการพาณิชยกรรม  
2. การส่งเสริมและสนับสนนุการเกษตรกรรม  
3. การส่งเสริมและสนับสนนุการทอ่งเที่ยว 
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด 
      1. ประชาชนได้รับการสง่เสริมและสนับสนุนการหมุนเวียนเงินในชุมชน 
      2. มีการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางทางการค้า 

                            3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และพฒันาทรัพย์สนิของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 2.4  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     เทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยตั้งมั่นบนพื้นฐานนโยบาย              
แห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหาร และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ก าหนดจุดยืนทางยทุธศาสตร์ ทีจ่ะมุ่งการพัฒนาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  ดังนี้  
     ๑.  การจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ  
และการฝึกอบรม 
                          ๒.  การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
                          ๓.  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
                          ๔.  ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๕.  การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    6.  การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
    7.  การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 
    8. การส่งเสริมและสนับสนุน การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว   

 2.5  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
             ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มุ่งพัฒนา  ๘        
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา
และนันทนาการ และการฝึกอบรม, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม , ยุทธศาสตร์ด้าน              
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ,    
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
,ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการ
ปฏิบัติหน้าที่, ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว                                                       
ความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน       
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร                           
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แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพื่อรองรับการด าเนินงานตามโครงการและการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน                     
         3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
          3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ท าการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก โดยวิ เคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  จุด อ่อน(Weaknesses)  โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ที่ผ่านมาว่า    
มีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใดมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

  ดังนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า สถานการณ์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สถานที่ท าการค้าไม่เพียงพอ การเชื่อมโยงของถนนสายหลัก ปัญหาในด้าน
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความเข้มแข็ง
และมั่นคง เพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรและ ธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับ    
กลุ่มอาชีพ การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร การขยายตลาดเพื่อการค้า 
  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
         เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งประกอบ
ความต้องการของประชาชนในการที่จะส่งเสริมการกระจายรายได้  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการผลิตการบริการ อันจะท าให้
ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ้น โดยจัดหาสถานที่เพิ่มทุน ส่งเสริมการก่อสร้าง
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต การบริการ 
  2) ด้านสังคม 
  ด้านสังคมเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหา
การส่งเสริมศิลปจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อให้
ผู้อยู่อาศัยในเทศบาลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีรายได้มีฐานะความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยจากโรคระบาด 
อันจะดูจากสวัสดิภาพของประชาชน ด้านสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ ได้จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและปลอด
จากโรค อันจะท าให้เกิดความเป็นอยู่ในท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความผาสุกและสะอาด ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป เช่น 
ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ร าโย้ยกลองเลง ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย  แข่งขันกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ 
  ความต้องการทางด้านสังคม 
         ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการสภาพทางสังคมที่ดี  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีฐานะความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี  ซึ่ งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปราศจากปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน  
จึงมีความต้องการ ที่จะให้เทศบาล เป็นผู้น าในด้านการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งเป็นสังคมที่ดี 

3) ด้านการศึกษา 
  กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย   เช่น  การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษางานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
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งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความต้องการทางด้านการศึกษา 
         ถึงแม้ว่าโรงเรียนในเขตเทศบาลจะมีครอบคลุมทุกช่วงระดับแล้ว แต่เนื่องจากมีนักเรียนนอกพื้นที่
เข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแออัด ต้องรองรับจ านวนนักเรียนที่มากเกินก าหนดโดยเฉพาะระดับชั้น
ประถมศึกษา ประชาชนจึงมีความต้องการ ที่จะให้เทศบาลขยายโรงเรียนเทศบาลให้มีระดับชั้นมากข้ึน จากเดิมจะมีแค่
ชั้นอนุบาลเพื่อรองรับจ านวนนักเรียนในอนาคต 

  4) ด้านผังเมือง 
  ผังเมืองเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการพัฒนาเมืองร่วมกัน 
ปัจจัยส าคัญที่มีส่วนร่วมในการท าให้เปูาหมายต่างๆกลายเป็นจริงขึ้นมา ได้แก่การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและ
การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองนั้นๆ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการวางผังเมืองมีความสลับซับซ้อน                 
จึงต้องใช้เวลานานในการด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ      
              ความต้องการด้านด้านผังเมือง 

ประชาชนในท้องถิ่นต้องการมีสว่นในการด าเนินการได้โดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางและจัดท าผัง เพื่อจะได้เป็นแนวนโยบายในการออกแบบให้ถูกวัตถุประสงค์ในการใช้สอยของ
ประชาชน   

5)  ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม่ในการบริหารงานประสานงานส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการส่งเสริมและกาหนดมาตรฐานการให้บริการของรัฐ
ในระดับส านักงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว ในรูปแบบของศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 

 ความต้องการด้านเทคโนโลยี 
เทศบาลจึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน ให้

เป็นรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ ภายใต้แนวคิดของการยึดประชาชนพลเมืองเป็นหลักที่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดซึ่งมาตรการการเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
  6)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมักจะพบปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม                
อันเกิดจากปัญหาน้ าเน่าเสีย ขาดระบบระบายน้ าที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ้งขยะไม่เป็นที่  ประชาชนขาดจิตส านึกใน
การรักษาสภาพแวดล้อม ปัญหาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะต่างๆ ขาดการเอาใจใส่ดูแล เพราะบางพื้นที่ไม่ได้
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะเข้าไปด าเนินการได้ ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่เทศบาลจะต้องด าเนินการแก้ไข  

ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลได้ด าเนินการในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การใช้
ประโยชน์จากล าน้ ายาม การรักษาไม่ให้น้ าเน่าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริม  ให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน 
ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีปัญหาในส่วนของขยะมูลฝอยและการระบายน้ าเสียจากชุมชน น้ าท่วมขัง  ใน
หน้าฝนหรือเวลาฝนตกหนัก  ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะจัดระบบระบายน้ าการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี                  
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเร่ืองของสวนสาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน สังคมให้น่าอยู่ ในปัจจุบันปัญหานี้จะมีอยู่
และกลายเป็นปัญหาในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

ในปัจจุบันยังพบว่าเมื่อได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ในมาตรา16 ให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้สภาพปัญหาและข้อเรียกร้องของสังคมและประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนแปลง  ไปจากเดิม
เช่น การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านการศึกษา เป็นต้น กฎหมายดังกล่าว ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ 
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จัดสรรสัดส่วนภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนโดยเฉพาะ และยังจัดระบบการบริหารงานบุคคลโดยการกระจาย
คนจาก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้น 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
1. จุดแข็ง (S=STRENGTH) 

    มีความอิสระในการก าหนดนโยบายการพัฒนาตามอ านาจหน้าที่ 
    โครงสร้างส่วนราชการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
    มีบุคลากรเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน  
    การบริหารงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ 
    อ านาจในการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้เพิ่มข้ึน  
    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ 
    ชุมชนมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม  
    2. จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 
    ภารกิจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนายังมีน้อย 
    งบประมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
    ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องบางเร่ืองไม่ชัดเชน 
    มีภาระข้อผูกพันเก่ียวกับงบประมาณลงทุน 
    ขาดสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ครอบคลุม 
 3. โอกาส (O=OPPORTUNITY) 
    รัฐบาลให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจ         
    มีหน่วยงานอ่ืนให้ความส าคัญในการสนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคตมีมากข้ึน 
    โครงการขนาดใหญ่จากรัฐบาลอาจได้รับงบประมาณด าเนินการ  
    แหล่งทุน/สถาบันการเงินให้สินเชื่อสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา  
 4. อุปสรรค (T=THREAT) 
    ภารกิจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
    การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า 
    การประสานของบประมาณไม่สัมฤทธิ์ผล 

  นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง 
 ปัจจัยภายใน   ประกอบด้วย 
  1) ทรัพยากรการบริหาร (บุคคล การบริหารจัดการ ข้อมูล ทรัพย์สิน งบประมาณ) 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และหน่วยงานภายในส่วนราชการ 
 3) ความเห็นชอบในนโยบายภายในสภาเทศบาล 
 4) สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช้นโยบาย 
 5) ความอิสระทางคลังและอ านาจในการใช้ดุลยพินิจของเทศบาล 
 ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
 1) ข้อจ ากัดทางทรัพยากรการบริหาร (เศรษฐกิจ การบริหารจัดการซึ่งอยู่ในภายนอกเทศบาล) 
 2) ดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

3)  โครงสร้างสถาบนั และการด าเนินการของภาคเอกชนที่อยูภ่ายนอกการควบคุมของเทศบาล 
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  4) การให้การสนับสนุนหรือการคัดค้านของประชาชน 
  5) พันธกิจทางกฎหมาย 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
       - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
       - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
     - การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
          การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้

ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะ   
เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ 
กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้น  อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะ
ท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้

ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละ 
ชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว                
ที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวยสนับสนุน ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง  ศาสนา  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติ
การเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
แตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม  

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว  มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังการบริหาร
ภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 
ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น     
การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่                   
ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์            
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง  
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ    

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน       
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสรา้ง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย  
และนวัตกรรม  

 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพฒันา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์     
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ
การปูองกันการ 
ทุจริตประพฤต ิ

มิชอบและ     
ธรรมาภิบาล    
ในสังคมไทย  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  

                                                
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาขีดความสามารถดา้น

การค้า การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

      ยุทธศาสตร์ที่    2  
การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการค้า       
การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพ

ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก    

ธรรมาภิบาลและ       
ความมั่นคง 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ  
เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

เป้าประสงค ์
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา      
ของ อปท.        

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพ

ในการแข่งขัน 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แบบบูรณาการอย่างสมดุล

ยั่งยืน 

การบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

8. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิและสนับสนนุ  
การพาณชิยกรรม การเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 

 

3. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงและสังคมทีด่ ี

 

7. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม 
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของส่วนราชการ 

 

1. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการ  ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการจัดการศกึษา ศาสนา 
กีฬาและนนัทนาการ และการฝกึอบรม 

 

4. ยุทธศาสตรด์้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

-การบริการสาธารณสุข 
-การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

-การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน 
-การจัดสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์กลุ่มเปูาหมายตามสิทธิ์ 
-การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
องค์กรชุมชน 
-การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน 
-การจัดสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์กลุ่มเปูาหมายตามสิทธิ์ 
-การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
องค์กรชุมชน 

 

-การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พาณิชยกรรม  
-การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เกษตรกรรม  
-การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม 
และการท่องเที่ยว 

 

-การส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

-การพัฒนาเมือง    
-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

-การส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 
-การรักษาความสงบเรียบร้อย  
-การดูแลการจราจร และ
ส่งเสริม  สนับสนุนหน่วยงาน
อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

-บริหารจัดการ  การศึกษา  ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  
-ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา  
-พัฒนาครู  ผู้เรียนและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ 
-พัฒนาสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน 
-ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศาสนา             
-ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
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การพาณิชย ์

เคหะและชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ 

1.1 การส่งเสริมท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
1.3 การส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชมรมสมาคม
กีฬา ท้องถ่ินและฝึกกีฬา 
1.4 การส่งเสริมให้มีกิจกรรมสรา้งสรรค์
ส้าหรับเด็ก    
      เยาวชนและประชาชน 
 
 

2.1 การส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพและมีอาชีพ            
ท่ีหลากหลายในชุมชน 
2.2 การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
2.3 คุ้มครองสวัสดิการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
2.4 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.5 การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามา 
      มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 

3.1 การปูองกันและควบคุมโรค 
3.2 การพัฒนาบุคลากรและจัดต้ังศูนย์บริการ   
สาธารณสุข 
3.3 การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยองประชาชน 
3.4 การจัดเก็บ ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.5 การส่งเสริมให้มีปุาบุ่ง ปุาทามในพื้นท่ี 
3.6 การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ 
3.7 การส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
3.8 การพัฒนาการดูแลรักษาคุ้มครอง  
ปูองกนั ท่ีชายตลิ่งท่ีสาธารณประโยชน์ 
3.9 การส่งเสริมให้มีการพฒันาแหล่งน้้า 

 

4.1 การรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
      

 
 

5.1 การก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5.2 การส่งเสริมให้ครัวเรือนมีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
5.3 การส่งเสริมการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
5.4 การวางผังและพัฒนาเมือง 
5.5 การจัดระบบการระบายน้้า 
5.6 การศึกษาระบบระบายน้้าและ
ปรับปรุง คุณภาพน้้าปูองกันน้้าท่วม
ชุมชน 
5.7 การส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ
พักผ่อนหย่อนใจ 
5.8 การส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ 
สวยงาม 
 

6.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถ่ิน 
6.2 การพัฒนาระบบการให้บริการ  
ประชาชน 
6.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
6.4 การส่งเสริให้บุคลากร ในองค์กร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.5 การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
6.6 การส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5.7 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร  
     สถานท่ีเครื่องเครื่องใช้ 
 
6.1 การเสริมสร้างความรู้การปกครอง        
      ในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.3 การส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด 
 

7.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงาน 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
7.5 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 

8.1 การส่งเสริมการลงทุน การค้าการขายให้มากข้ึน 
8.2 การพัฒนารายได้ของเทศบาล 
8.3 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
8.4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 

งบกลาง 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 

- ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ินได้น้าหลักธรรม
ค้าสอนไปใช้ในการด้าเนินชีวิต 
- ถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีชีวิต       
วัฒธรรมของคนท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ถนน สะพาน 
และสาธารณูปโภค 
- พัฒนาแหล่งน้้า 

- ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเมือง
การปกครอง 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมให้บุคลกรปฏิบัติงาน ถูกต้อง 
ตามระเบียบกฎหมาย 
-เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมและ
เพิ่มทักษะ 
- พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้
ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย 
 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- ส่งเสริมการศึกษาและบริการด้าน
การศึกษา 
- ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
- ส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล
สนับสนุนให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบเรียบร้อย 
- เฝูาระวังปูองกัน และแก้ไขปัญหา 
ในชุมชน 
- เพื่อเฝูาระวังปูองกันและแก้ไข            
ยาเสพติดปัญหา 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
- รับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

- ส่งเสริมการลงทุน การค้าการขายให้มากข้ึน 
- พัฒนารายได้ของเทศบาล 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 
 



แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
(Strategic Map) 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬาและ

นันทนาการ และการฝึกอบรม 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม 
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุน  การพาณิชยกรรม 
การเกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 

-การพัฒนาเมือง    
-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ร 

-การบริการสาธารณสุข 
-การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

-การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน 
-การจัดสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์กลุ่มเปูาหมายตามสิทธิ์ 
-การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
องค์กรชุมชน 

-การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
-อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

-การรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร 
และส่งเสริม  สนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 

-การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

 

-การส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชยกรรม  
-การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรรม  
-การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
-การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพาณิชยกรรม                  
การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
 

-บริหารจัดการ  การศึกษา  ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  
-ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา  
-พัฒนาครู  ผู้เรียนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
-พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ิน 
-ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศาสนา   
-ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   

 

ภายในปี 2565 คุณภาพชีวิตมั่นคง  เศรษฐกิจมั่งคั่ง  เมืองน่าอยู่  ยั่งยืน วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพาณิชย ์

เคหะและชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ 

1.1 การส่งเสริมท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
1.3 การส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชมรมสมาคม
กีฬา ท้องถ่ินและฝึกกีฬา 
1.4 การส่งเสริมให้มีกิจกรรมสรา้งสรรค์
ส้าหรับเด็ก    
      เยาวชนและประชาชน 
 
 

2.1 การส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพและมีอาชีพ            
ท่ีหลากหลายในชุมชน 
2.2 การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
2.3 คุ้มครองสวัสดิการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
2.4 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.5 การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามา 
      มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 

3.1 การปูองกันและควบคุมโรค 
3.2 การพัฒนาบุคลากรและจัดต้ังศูนย์บริการ   
สาธารณสุข 
3.3 การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยองประชาชน 
3.4 การจัดเก็บ ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.5 การส่งเสริมให้มีปุาบุ่ง ปุาทามในพื้นท่ี 
3.6 การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ 
3.7 การส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
3.8 การพัฒนาการดูแลรักษาคุ้มครอง  
ปูองกัน ท่ีชายตลิ่งท่ีสาธารณประโยชน์ 
3.9 การส่งเสริมให้มีการพฒันาแหล่งน้้า 

 

4.1 การรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
      

 
 

5.1 การก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5.2 การส่งเสริมให้ครัวเรือนมีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
5.3 การส่งเสริมการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
5.4 การวางผังและพัฒนาเมือง 
5.5 การจัดระบบการระบายน้้า 
5.6 การศึกษาระบบระบายน้้าและ
ปรับปรุง คุณภาพน้้าปูองกันน้้าท่วม
ชุมชน 
5.7 การส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ
พักผ่อนหย่อนใจ 
5.8 การส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ 
สวยงาม 
 

6.1 การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถ่ิน 
6.2 การพัฒนาระบบการให้บริการ  
ประชาชน 
6.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
6.4 การส่งเสริให้บุคลากร ในองค์กร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.5 การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
6.6 การส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5.7 การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร  
     สถานท่ีเครื่องเครื่องใช้ 
 
6.1 การเสริมสร้างความรู้การปกครอง        
      ในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.3 การส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด 
 

7.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงาน 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
7.5 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 

8.1 การส่งเสริมการลงทุน การค้าการขายให้มากข้ึน 
8.2 การพัฒนารายได้ของเทศบาล 
8.3 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
8.4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 
 

งบกลาง 
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กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและ
สนับสนนุการจัดการศึกษา  ศาสนา  
กีฬาและนันทนาการ  และการ
ฝึกอบรม 

- บริการชุมชน
และสังคม  
 

- การศึกษา 
- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

2. ด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

- บริการชุมชน
และสังคม 

- สังคมสงเคราะห์ 
- ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งของชุมชน 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

3. ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชน
และสังคม 

- สาธารณสุข 
- ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งของชุมชน  
- การพาณิชย์ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- บริการชุมชน
และสังคม 

- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

5. ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 
- การพาณิชย ์

- กองช่าง เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

- บริหารงาน
ทั่วไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 
- การด าเนินงาน
อ่ืน 

- บริหารทั่วไป 
- งบกลาง 
- ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งของชุมชน  
 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

7. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
การดูแลการจราจร และส่งเสริม 
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่   

- บริหารทั่วไป 
 

- บริหารทั่วไป 
- การรักษาความ
สงบภายใน 

 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

8. ด้านการส่ง เสริมและสนับสนุน  
ก า ร พ า ณิ ช ย ก ร ร ม                          
การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

- บริหารงาน
ทั่วไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- บริหารทั่วไป 
- การพาณิชย ์
- การเกษตร 

 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- กองคลัง 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองช่าง 

เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  12 แผนงาน 7 หน่วยงาน  
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บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย
 อ าเภออากาศอ านวย จงัหวัดสกลนคร



แบบ ผ. 01

ยทุธศาตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการจดัการ สง่เสรมิและสนับสนุน 

การจดัการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการและ

การฝึกอบรม  

1.1 แผนงานการศึกษา 14 17,320,000 19 17,475,000 23 17,835,000 23 17,835,000 23 17,835,000 102 88,300,000      

1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 7 390,000 8 470,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 39 2,420,000        

รวม 21 17,710,000   27 17,945,000   31 18,355,000   31 18,355,000   31 18,355,000   141 90,720,000     
ยทุธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม 

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ 5 ๑๕,๒๖๐,๐๐๐ 5 ๑๖,๓๖๐,๐๐๐ 5 ๑๗,๔๖๐,๐๐๐ 5 ๑๘,๕๖๐,๐๐๐ 25 81,800,000      
2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 14 2,150,000 14 2,150,000 14 2,150,000 14 2,150,000 14 2,150,000 70 10,750,000      

รวม 19 16,310,000   19 17,410,000   19 18,510,000   19 19,610,000   19 20,710,000   95 92,550,000     
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

3.1  แผนงานสาธารณสุข 13 ๑,๒๒๐,๐๐๐ 14 ๑,๓๗๐,๐๐๐ 15 ๑,๔๗๐,๐๐๐ 15 ๑,๔๗๐,๐๐๐ 15 ๑,๔๗๐,๐๐๐ 72 7,000,000        
3.2  แผนงานเคหะและชมุชน 13 ๑๙,๔๔๕,๐๐๐ 15 ๑๙,๖๑๕,๐๐๐ 15 ๑๙,๖๑๕,๐๐๐ 16 ๒๐,๑๑๕,๐๐๐ 16 ๒๐,๑๑๕,๐๐๐ 75 98,905,000      

รวม 26 20,665,000   29 20,985,000   30 21,085,000    31 21,585,000   31 21,585,000   147 105,905,000   
ยทุธศาสตรท์ี ่4 ดา้นศิลปะ วฒันธรรมจารตีประเพณี 

และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

4.๑  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 8 2,577,000 8 2,407,000 8 2,427,000 8 2,427,000 8 2,427,000 40 12,265,000      

รวม 8 2,577,000     8 2,407,000     8 2,427,000      8 2,427,000     8 2,427,000     40 12,265,000     

รวม

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวดัสกลนคร
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ป ี2565ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564ป ี2561
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ยทุธศาตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการพัฒนาเมอืงและโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

5.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 39 25,517,561 23 29,014,562 164 354,094,531 154 349,517,532 153 349,654,537 533 1,107,798,723 
5.2  แผนงานเคหะและชมุชน 0 0 1 17,900 100 2,200,000 100 2,200,000 201 4,417,900        
5.3  แผนงานการเกษตร 0 0 5 13,843,000 5 13,843,000 5 13,843,000 15 41,529,000      
5.4  แผนงานการพาณิชย์ 1 14,000,000 1 14,000,000 0 0 1 1,000,000 1 1,000,000 4 30,000,000      

รวม 40 39,517,561 24 43,014,562 170 367,955,431 260 366,560,532 259 366,697,537 753 1,183,745,623 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 ดา้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืง

และสงัคมทีด่ี

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 23 1,980,000 24 1,960,000 25 6,960,000 23 6,560,000 23 6,560,000 118 24,020,000      

6.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 3 520,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 11 2,520,000        

รวม 26 2,500,000 26 2,460,000 27 7,460,000 25 7,060,000 25 7,060,000 129 26,540,000     
ยทุธศาสตรท์ี ่7 ดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

การดแูล การจราจร และสง่เสรมิ สนับสนุน

หน่วยงานอ่ืนในการปฏบิตัหิน้าที ่

7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 60 8,700,000        

รวม 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 60 8,700,000       
ยทุธศาสตรท์ี ่ 8  ดา้นการสง่เสรมิและสนับสนุน  

การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการทอ่งเทีย่ว 

8.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 140,000 5 190,000 6 390,000 6 390,000 6 390,000 6 1,500,000        

8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 500,000           
8.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 50,000             

รวม 7 250,000 7 300,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 2,050,000       

รวมทั้งสิ้น 159  101,269,561 152  106,261,562 305  438,032,431 394  437,837,532 393  439,074,537 1,373 1,522,475,623 

รวมป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. 02/1

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      4.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน  - ขอรับการสนับสนุน  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี งานประเพณี บุญ กองการศึกษา

การจดังานประเพณี งบประมาณจดังาน งบประมาณจดังานประเพณี (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เดือนสิบแข่งเรือ   
บุญเดือนสิบ แข่งเรือ ประเพณีบุญเดือนสิบ บุญเดือนสืบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ไหลเรือไฟ ไหว้
ไหลเรือไฟ ไหวพ้ระแก้ว แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหวพ้ระแก้วคู่บ้าน พระแก้วคู่บ้านได้รับ
คู่บ้าน ไหวพ้ระแก้วคู่บ้าน การอนุรักษ์ให้คงอยู่

สืบไป
2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน  - ขอรับการสนับสนุน  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งานวนัไทโย้ยรับการ กองการศึกษา

การจดังานวนัไทโย้ย งบประมาณการจดังาน งบประมาณการจดังานวนัไทโย้ย (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน 1 คร้ัง/ปี อนุรักษ์ให้คงอยู่
วนัไทโย้ย เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) สืบไป

รวม 2 โครงการ  -  -  - 200,000 200,000 300,000 300,000  -  -  -

งบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวดัสกลนคร
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน ช่วงที ่๑ เร่ิมต้นจากถนน 18,037,000 18,037,000 18,940,000 18,940,000 18,940,000 ถนน 3 ช่วง มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ประชาชนใช้สัญจรไปมา ไทยพาณิชย์ตัดกับ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน และสัญจรไปมา
ระหวา่งบ้านอากาศ ชุมชนที่ 11,12 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ราษฎร์พัฒนา ไปตามถนน เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ได้สะดวกและ
กับ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ไทยพาณิชย์ถึงสนามแยก มีความปลอดภัย
เทศบาลต าบลวาใหญ ่อ าเภอ ถนนอุดมรัตนาราม สร้างถนน
อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร คอนกรีตขนาดผิวจราจร

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ ๑,๘๖๐ ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นทางเท้าสองข้าง 
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
ปูด้วยแผ่นพื้นที่ส าเร็จรูป
ขนาด ๐.๔๐x0.40 เมตร 
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง  
๐.๖๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร 
พร้อมฐานรากจ านวน 587
เมตร บ่อพักมีฝาปิด ขนาด
กวา้ง๑.๒๐x ยาว 1.00x ลึก๑.๖๕
 เมตร ห่างทุกระยะ ๒๕.๐๐ เมตร
 ทั้งสองข้าง

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จ านวน 2๒ บ่อ ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะสองข้าง
สลับกัน จ านวน ๓๐ ต้น 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ตามเทศบาลต าบลอากาศ -
อ านวย ก าหนด
ช่วงที ่๒ ต่อจากช่วงที่ ๑

ไปตามถนนไทยพาณิชย์
ถึงส่ีแยกเข้าโรงพยาบาล กองช่าง
อากาศอ านวย สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งสองข้าง ขนาดผิวจราจร
กวา้งข้างละ ๑๒.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ  ๕๑๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 
๖,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรเกาะกลาง
ถนน กวา้ง ๑.๐๐ เมตร 
ปลูกหญา้นวลน้อย
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะโคมคู่ จ านวน 22 ต้น
ทางเท้าสองข้างกวา้ง 1.50 เมตร
ยาว ๙๔๘ เมตร ปูด้วยแผ่น
พื้นส าเร็จรูป ขนาด 0.40x
0.40x0.40 เมตร

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วางท่อน้ า ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๖๐ เมตร 
x๑.๐๐ เมตรพร้อมฐานราก  
จ านวน ๙๘๖ เมตร บ่อพัก
มีฝาปิดขนาดกวา้ง 
ห่างทุกระยะ ๒๕.๐๐ เมตร
ทั้งสองข้าง จ านวน ๔๒ บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
ก าหนด
ช่วงที ่๓ ต่อจากช่วงที่ ๒ กองช่าง
ไปตามถนนไทยพาณิชย์
ถึงสะพานข้ามล าน้ ายาม 
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
๙.๐๐ เมตร  ยาวประมาณ
๓๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 
๓,๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรมีทางเท้า
สองข้างกวา้ง ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร ปูด้วย
แผ่นพื้นส าเร็จรูปขนาด
 0.40x0.40x0.40 เมตร
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.มอก.
ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
0.60 x ๑ เมตร ห่างทุกระยะ
๒๕.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง กองช่าง
จ านวน ๒๘ บ่อ ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะสองข้างสลับกัน
จ านวน ๓๐ ต้น ติดต้ังป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอยีด

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย ก าหนด

2  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 38,950,000 38,950,000 38,950,000 38,950,000 38,950,000 1 โครงการ มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
เลียบหนองน้ าจั้น ชุมชนที่ 10 ประชาชนใช้สัญจรไปมา เลียบหนองน้ าจั้น ชุมชนที่ 10 (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ)
หนา 0.20 เมตร กวา้ง ๑๓เมตร
ยาว 2,600เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่
33,800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งข้างละ
 2 เมตร พร้อมวางท่อลอด ค.ส.ล.
มอก.ชั้น 3 Dia. 1 เมตร ๒ แถว 
จ านวน ๘ จดุ ความยาวรวม
ไมน่้อยกว่า ๓๓๖ เมตร พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
และรูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยก าหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนนเลียบ ๑. เพื่อพัฒนาระบบ - ก่อสร้างผิวจราจรลูกรังกวา้ง 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 1 โครงการ ๑. ระบบคมนาคม กองช่าง

หนองสบห้วย ชุมชนที่ ๑1 คมนาคมให้เชื่อโยง ๘ เมตร ยาว ๓,๓๙๘ เมตร (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน มีการเชื่อโยง
หมู่ 14 เทศบาลต าบลอากาศ แหล่งท่องเที่ยว สูงเฉล่ีย ๒.๕๐เมตร ปริมาตร เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) แหล่งท่องเที่ยว
อ านวย บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑ 2. เพื่อเพิ่มเส้นทาง ดินถมพร้อมบดอัดไม่น้อยกวา่ 2.เส้นทางการสัญจร
องค์การบริหารส่วนต าบล การสัญจรเข้าสู่อ าเภอ ๑๐๖,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร เข้าสู่อ าเภออากาศ
อากาศและบ้านโพนแพงหมู่ 9 อากาศอ านวยและ และลงผิวจราจรลูกรัง อ านวยและท้องถิ่น
เทศบาลต าบลโพนแพง ท้องถิ่นอื่น ปริมาตร พร้อมบดอัดไม่น้อย เพิ่มขึ้น
อ าเภออากาศอ านวย  กวา่ ๙,๒๐๐ ลูกบาศก์
จงัหวดัสกลนคร เมตรพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 

Dia ๐.๖๐ เมตร จ านวน 
๑๕ จดุๆ  ละไม่น้อยกวา่ 
๑๔ ท่อน รูปแบบรายละเอียด
ตามที่เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนน ๑. เพื่อพัฒนาระบบ - ก่อสร้างดินถมคันทาง 7,409,000 7,409,000 7,409,000 7,409,000 7,409,000 1 โครงการ ๑. ระบบคมนาคม กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมให้เชื่อโยง ความสูงเฉล่ีย 1.5๐ เมตร (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน มีการเชื่อโยง
เชื่อมระหวา่งชุมชนที่ 11 แหล่งท่องเที่ยว กวา้ง 5 เมตร ยาว ๒,171 เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลต าบลอากาศอ านวยกับ 2. เพื่อเพิ่มเส้นทาง เมตร ถมลูกรัง ความหนา 2.เส้นทางการสัญจร
บ้านอากาศ หมู่ที่ 1 องค์การ การสัญจรเข้าสู่อ าเภอ เฉล่ีย 1.2๐ เมตร กวา้ง 5 เข้าสู่อ าเภออากาศ
บริหารส่วนต าบลอากาศและ อากาศอ านวยและ เมตร ยาว ๒,171 เมตร อ านวยและท้องถิ่น
บ้านโพนแพงหมู่ 9 เทศบาล ท้องถิ่นอื่น ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด เพิ่มขึ้น
ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศ ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร   
จงัหวดัสกลนคร ยาว ๒,171 เมตร หนา 

๐.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกวา่ 8,684 
ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง เฉล่ียข้างละ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๐.50 เมตร  ยาว ๒,171 
เมตร ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน และรูปแบบ
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ๑. เพื่อพัฒนาระบบ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร - - 25,200,000 25,200,000 25,200,000 1 โครงการ ๑. ระบบคมนาคม กองช่าง
สายบ้านอากาศ หมู่ที่ 14 ถึง คมนาคมให้เชื่อโยง กว้าง 6.00เมตร ยาว7,000 เมตร (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน มีการเชื่อโยง
ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย แหล่งท่องเที่ยว หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) แหล่งท่องเที่ยว
บ้านหนองบัวแดง หมุ่ 11 ต าบล 2. เพื่อเพิ่มเส้นทาง ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 42,000 2.เส้นทางการสัญจร
วาใหญ ่อ าเภออากาศอ านวย การสัญจรเข้าสู่อ าเภอ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางกวา้ง เข้าสู่อ าเภออากาศ

อากาศอ านวยและ ข้างละ 0.05 เมตร รายละเอียด อ านวยและท้องถิ่น
ท้องถิ่นอื่น การกอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงาน เพิ่มขึ้น

ทางส าหรับ อปท. ก าหนด
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงผิวจราจร - ท าการปรับปรุงผิวจราจร 3,540,000   3,540,000   3,540,000   3,540,000   3,540,000   1 โครงการ ผิวจราจรถนน กองช่าง

แอสฟัลติกคอนกรีต แอสฟัลติกคอนกรีต ปูแอสฟัลติกคอนกรีต หนา (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ไทยพาณิชย์
ถนนไทยพาณิชย์ช่วงส่ีแยก ถนนไทยพาณิชย์ช่วงส่ีแยก 0.05 เมตร ทับผิวจราจรเดิม เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) สัญจรได้สะดวก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ยาว 1,917 เมตร รูปแบบ ปลอดภัย
2094  ถึงส่ีแยกตัดกับถนน 2095  ถึงส่ีแยกตัดกับถนน รายละเอียดตามแบบแปลน
อากาศพัฒนา อากาศพัฒนา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

7 โครงการก่อสร้างแนวเขื่อน เพื่อก่อสร้างแนวเขื่อน - ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกัน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 1 โครงการ มีแนวเขื่อนป้องกัน กองช่าง
ป้องกันตล่ิงล าน้ ายามพัง ป้องกันตล่ิงล าน้ ายามพัง ตล่ิงล าน้ ายามพัง (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ตล่ิงล าน้ ายามพัง
ชุมชนที่ 1,2 ยาว 500 เมตร ก่อสร้าง เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ)

ตามแบบมาตรฐานและรูปแบบ
รายละเอียดตามที่ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมือง
จงัหวดัสกลนครก าหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน เพื่อก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม 290,422,000 290,422,000 290,422,000 290,422,000 290,422,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ า กองช่าง

น้ าท่วม ก่อสร้างและปรับปรุง ระบายน้ าที่มาตรฐาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เพื่อป้องกันและ
ระบบระบายน้ าปรับปรุงขุดลอก ป้องกันและลดปัญหา ระบายน้ า ปรับปรุงขุดลอก เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ลดปัญหาน้ าท่วม
คลองระบายน้ าในเขตพื้นที่ น้ าท่วม คลองระบายน้ าในพื้นที่ชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล ในเขตเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย อากาศอ านวย ติดต้ังป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน 
จากโครงการศึกษาวางแผน
หลักและออกแบบระบบ
ป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน
และรูปแบบรายละเอียด
ตามแบบโยธาธกิารและ
ผังเมืองก าหนด

รวม 8 โครงการ  -  - 403,018,000 403,018,000 429,121,000 429,121,000 429,121,000  -  -  -

งบประมาณ
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   5.3 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกหนองสบห้วย 1.เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ า - ขนาด ๑๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 1 โครงการ ๑.ประชาชนมีน ้า กองช่าง
ชุมชนที่ ๑1 เทศบาลต าบล ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง เมตร ลึก ๕ เมตร ปริมาตร (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
อากาศอ านวย บ้านอากาศ 2.เพื่อให้การระบายน้ า ดินขุดไม่น้อยกวา่ 90,000 เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ๒.การระบายน ้าและ
หมู่ที่ ๑ องค์การบริหาร มีการถ่ายเท ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้าง ถ่ายเทน ้าดีขึ น
ส่วนต าบลอากาศ และ 3.เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ า ตามแบบมาตรฐานและ 3.แหล่งน้ าไม่ต้ืนเขิน
บ้านโพนแพงหมู่ 9 เทศบาล ไม่ให้มีการต้ืนเขิน รูปแบบรายละเอียดตามที่
ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
อ านวย จงัหวดัสกลนคร ก าหนด

2 โครงการขุดลอกหนองน้ าจั้น 1.เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ า  -ช่วงที่ ๑ ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร 10,350,000 10,350,000 10,350,000 10,350,000 10,350,000 1 โครงการ ๑.ประชาชนมีน ้า กองช่าง
ชุมชนที่ 9,๑๐,17  ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง กวา้ง 21 เมตร ลาด 1 : 2 (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
เขตเทศบาลต าบลอากาศ 2.เพื่อให้การระบายน้ า ยาว 100 เมตร ปริมาตร เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ๒.การระบายน ้าและ
อ านวย และหมู่ที่ ๑๑ มีการถ่ายเท ดินขุด 4,500ลูกบาศก์เมตร ถ่ายเทน ้าดีขึ น
เขตองค์การบริหารส่วน 3.เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ า  -ช่วงที่ 2 ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร 3.แหล่งน้ าไม่ต้ืนเขิน
ต าบลอากาศ ไม่ให้มีการต้ืนเขิน กวา้ง 30 เมตร ลาด 1 : 2 

ยาว700เมตรปริมาตรดินขุด 
100,800 ลูกบาศก์เมตร 
 -ช่วงที่ 3 ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร

กวา้ง 80 เมตร ลาด 1 : 2 
ยาว 800 เมตร ปริมาตร
ดินขุด 86,400 ลูกบาศก์
เมตร รูปแบบรายละเอียด
ตามที่เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยก าหนด

รวม 2 โครงการ  -  - ๑๘,๕๕๐,๐๐๐ ๑๘,๕๕๐,๐๐๐ ๑๘,๕๕๐,๐๐๐ ๑๘,๕๕๐,๐๐๐ ๑๘,๕๕๐,๐๐๐  -  -  -
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แบบ ผ. 02

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
1. ยทุธศาสตร์ด้านการจดัการ สง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา - พัฒนาการจดัการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔ แห่ง การจดัการศึกษา กองการศึกษา

ในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย การจดัการศึกษาในระบบ ของสถานศึกษาในสังกัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของเทศบาลตําบล
นอกระบบและการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย อากาศอํานวยได้
ตามอัธยาศัย ศูนยเ์ด็กฯ วดัทุ่ง  ศูนยเ์ด็กฯ พัฒนาการอยา่ง

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เป็นระบบ
ร.ร.เทศบาลอากาศอํานวย   
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนฯ

2 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา เพือ่ติดตามและตรวจสอบ - ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  - 5,000 5,000 5,000 5,000 2 คร้ัง/ปี สถานศึกษามี กองการศึกษา
คุณภาพการศึกษาของ การจดัการศึกษาของสถาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คุณภาพและได้
สถานศึกษาในสังกัด ศึกษาในสังกัดของเทศบาล มาตรฐาน

ตําบลอากาศอํานวย
3 โครงการจดัทําหลักสูตรท้องถิ่น เพือ่จดัทําหลักสูตรท้องถิ่น - หลักสูตรท้องถิ่น 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 1 หลักสูตร มีการจดัทําหลักสูตร กองการศึกษา

จํานวน 1 หลักสูตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท้องถิ่น
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่อบรม/ศึกษาดูงานในการ - คณะกรรมการการศึกษา 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง คณะกรรมการมี กองการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของ ท้องถิ่นและคณะกรรมการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศักยภาพในการ
คณะกรรมการศึกษาท้องถิ่น สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง บริหารจดัการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  ๓  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

งบประมาณ

42



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ เพือ่อบรม/ศึกษาดูงานในการ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  - 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพครูและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครูและ การศึกษาได้รับการ
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร พัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา
6 โครงการอบรมระบบการประกัน เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มีความ - อบรมบุคลากรให้มีความรู้  - ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 95 บุคลากรได้รับการ กองการศึกษา

คุณภาพภายในสถานศึกษา รู้ความเข้าใจในการดําเนิน ความเข้าใจในการดําเนินงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของบุคลากร อบรมมีความรู้ความ
งานระบบการประกัน ระบบประกันคุณภาพ ทางการ เข้าใจในการดําเนิน
คุณภาพการศึกษา การศึกษา ศึกษา งานระบบประกัน
เพือ่ให้การดําเนินงานระบบ คุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพือ่รองรับการ
ประเมินภายนอก

7 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  -เพือ่พัฒนาสถานศึกษาและ  - จดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  -  - ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละ 100 ครูนักเรียน กองการศึกษา
จดัการศึกษาให้มีคุณภาพ การโดยบูรณาการกับหลัก งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ของครูและ มีความเข้าใจ
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน และสามารถ
พอเพียงเป็นแนวทาง นําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
พัฒนาสถานศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก  -เพือ่เสริมสร้างและพัฒนา  - ก่อสร้างสนามเด็กสร้าง  -  - 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง เด็กได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ปฐมวยัท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ปูญญา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และพัฒนาการเรียนรู้

ผ่านการเล่น
9 โครงการส่งเสริมการเรียน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการ - เด็กนักเรียนในสังกัด  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 มีการเรียนการสอน กองการศึกษา

การสอนระบบทางไกล เรียนการสอนระบบทางไกล สถานศึกษาเทศบาลตําบล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของนักเรียน ผ่านระบบทางไกล
อากาศอํานวย

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการจดังาน การประกวด เพือ่จดักิจกรรมและพัฒนา  - จดักิจกรรมการประกวด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

การแข่งขัน ทักษะทางการศึกษา ศักยภาพเด็กนักเรียนทั้งใน การแข่งขันทักษะทางการศึกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศักยภาพเหมาะสม
ระบบ นอกระบบ และตาม ตามวยั
อัธยาศัย

11 โครงการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่ให้บริการงานของศูนย์ 1. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ในการ  - 70,000 70,000 70,000 70,000  1 แห่ง เป็นแหล่งรวบรวม กองการศึกษา
ชุมชนเทศบาลตําบลอากาศ การเรียนรู้ชุมชนในการให้ ปฏิบัติงาน 10,000 บาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) องค์ความรู้ของ
อํานวย บริการสาธารณะ เช่น การ 2. จา้งเหมาจดัทํา/ปรับปรุง ชุมชน

จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการ ปูายการจดัประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน จา้งเหมาจดัทํา/ 10,000 บาท
ปรับปรุงปูาย การจดั 3. จดัการขับเคล่ือนภายใน
ประชาสัมพันธ ์ค่าใช้จา่ยใน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
การจดักิจกรรมบริการสืบค้น 30,000 บาท
ข้อมูล 4. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
20,000 บาท

12 โครงการพัฒนาส่ือการเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ  -โรงเรียนเทศบาลอากาศ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 3 แห่ง มีการพัฒนาส่ือ กองการศึกษา
การสอนโดยการมีส่วนร่วม กิจกรรมผลิตและการพัฒนา อํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การเรียน การสอน
ของครู ชุมชนและนักเรียน ส่ือการเรียนการสอนโดยการ  -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยการมีส่วนร่วม

มีส่วนร่วมของครู ชุมชนและ ตําบลอากาศอํานวย  ของครู ชุมชน
นักเรียน  -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ และนักเรียน

ในวดั วดัทุ่ง
13 โครงการบริหารศูนยดิ์จทิัลชุมชน  -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ  - จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนที่ ประชาชนที่เข้ามา กองการศึกษา

เศรษฐกิจเทศบาลตําบลอากาศ จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ซ่อมแซม ซ่อมแซม จา้งเหมาจดัทําส่ือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขา้มาใชบ้ริการ ใช้บริการมีความ
อํานวย จา้งเหมาจดัทําส่ือประชา ประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอ พึงพอใจ

สัมพันธ์ ใจร้อยละ80
14 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่ติดต้ังระบบ  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ๒ แห่ง มีระบบอินเตอร์เน็ต กองการศึกษา

ในสถานศึกษา อินเตอร์เน็ตให้กับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่เอื้อต่อการดําเนิน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ภารกิจของสถานศึกษา

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด เพือ่พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด  -พัฒนา ปรับปรุง ห้องสมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี  -มีการพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเทศบาล ให้เอื้อต่อการศึกษาค้นควา้  -จดัซ้ือหนังสือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปรับปรุงห้องสมุด
ตําบลอากาศอํานวย แหล่งความรู้ของชุมชน  -จดัซ้ือครุภัณฑ์  -มีแหล่งศึกษาค้น

ควา้ของประชาชน
16 โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ  - อาหารกลางวนัสําหรับ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

อาหารครบตามหลัก ศูนยฯ์วดัทุ่ง ,ศูนยฯ์ เทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจํานวน อาหารครบ
โภชนาการ ตําบลอากาศอํานวย , นักเรียน ตามหลักโภชนาการ

ร.ร.เทศบาลอากาศอํานวย   
(ชุมชนอุปถัมภ์)  

17 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั เพือ่อุดหนุนงบประมาณ  -อุดหนุนงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
อาหารกลางวนัสําหรับ อาหารกลางวนัให้กับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจํานวน สารอาหารครบ
เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านอากาศ นักเรียน ตามหลักโภชนาการ

18 โครงการอาหารเสริม(นม) เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้  - อาหารเสริม (นม) สําหรับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  - เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
โรงเรียน รับอาหารเสริม(นม) ศูนยฯ์ วดัทุ่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจํานวน พัฒนาการทาง

เพิม่คุณค่าสารอาหาร ศูนยฯ์ เทศบาลตําบล นักเรียน ด้านร่างกายและ
ที่เป็นประโยชน์ อากาศอํานวย สมอง ให้แข็งแรง

ร.ร.เทศบาลอากาศอํานวย   สมบูรณ์ 
(ชุมชนอุปถัมภ์)  - เสริมสร้าง
ร.ร.บ้านอากาศ ภูมิต้านทานโรค

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ 1.เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยใน  -  ร.ร.เทศบาลอากาศอํานวย   ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง การบริหารจดัการ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา (ชุมชนอุปถัมภ์) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ด้านการศึกษามี
เทศบาลอากาศอํานวย 2.เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ คุณภาพ
(ชุมชนอุปถัมภ)์) การจดัการศึกษา

3.เพือ่สนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

๒๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย 1.เพือ่สนับสนุนค่าจดัการเรียน  -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง การบริหารจดัการ กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา การสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ตําบลอากาศอํานวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 2.เพือ่เป็นสนับสนุนค่าใช้จา่ย มีคุณภาพ
อากาศอํานวย) ในการจดัการศึกษาสําหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
๒๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย 1.เพือ่สนับสนุนค่าจดัการ  -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง การบริหารจดัการ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เรียนการสอนของศูนยอ์บรม  วดัทุ่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศูนยอ์บรมเด็ก
(ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั เด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง ก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง
 วดัทุ่ง) 2.เพือ่เป็นสนับสนุนค่าใช้จา่ย มีคุณภาพ

ในการจดัการศึกษาสําหรับ
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดั วดัทุ่ง

22 โครงการเรียนรู้ทักษะภาษาต่าง เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้  -โรงเรียนเทศบาลอากาศ  -  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา
ประเทศ เรียนรู้ทักษะภาษาต่าง อํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของนักเรียน ภาษาต่างประเทศ

ประเทศ
23 โครงการระบบสาธารณูปโภค เพือ่ให้ระบบสาธารณูปโภค  -  ค่าบริการสาธารณูปโภคของ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 3 แห่ง สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีสาธารณูปโภค
พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน

รวม 23  โครงการ  -  - 17,320,000 17,475,000 17,835,000 17,835,000 17,835,000  -  -  -

งบประมาณ
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1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์  -เพือ่ให้ประชาชนได้ทราบ  -จดัแสดงนิทรรศการ 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี  -ได้ทราบถึงประวติั กองการศึกษา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถึงประวติัวนัวสิาขบูชา ประวติัวนัวสิาขบูชา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วนัวสิาขบูชา
วนัวสิาขบูชา  -เพือ่ให้ประชาชนได้มี  - เข้าร่วมกิจกรรม  -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสได้ร่วมกิจกรรม วนัวสิาขบูชา มีความเล่ือมใสใน
ทางศาสนา พระพุทธศาสนา
 -เพือ่ให้ประชาชนได้นํา
หลักธรรมคําสอน 
ของพระพุทธเจา้ไปเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวติ

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพือ่ส่งเสริมการแข่งขัน  - จดัการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย กีฬาฟุตบอลเทศบาล กีฬาฟุตบอลเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้ร่วม

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาล

3 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เพือ่ส่งเสริมการแข่งขัน  -  จดัการแข่งขันกีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
เทศบาลอากาศอํานวย กีฬาบาสเกตบอลสําหรับ บาสเกตบอล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้ร่วม

เด็ก เยาวชนและประชาชน แข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล

4 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ เพือ่ส่งเสริมการแข่งขัน  - จดัการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
เทศบาลอากาศอํานวย กีฬาตะกร้อสําหรับเด็ก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้ร่วม

เยาวชนและประชาชน แข่งขันกีฬาตะกร้อ
5 โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่ส่งเสริมการแข่งขัน  - เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี บุคลากรเทศบาล กองการศึกษา

อําเภออากาศอํานวย กีฬาอําเภออากาศอํานวย กีฬาอําเภออากาศอํานวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้เข้าร่วมแข่งขัน
 กีฬากีฬาอําเภอ

อากาศอํานวย

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการ  - การแข่งขันกีฬาในอําเภอ - 80,000 80,000 80,000 80,000 ปีละ  - การแข่งขัน กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬาอําเภอ แข่งขันกีฬาในท้องถิ่น อากาศอํานวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  1 คร้ัง กีฬาในท้องถิ่น
อากาศอํานวย พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา เพือ่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  -  จดัการแข่งขัน และส่งเสริมการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 5 คร้ัง เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
และนันทนาการ สําหรับเด็ก เยาวชน และ แข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนมีสุขภาพ

ประชาชน และประชาชน พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา  -จดักิจกรรมสร้างสรรค์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 3 คร้ัง เด็กเยาวชนได้ กองการศึกษา
กิจกรรมเด็ก เยาวชน ศักยภาพของเด็กและเยาวชน สําหรับ เด็ก เยาวชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้เวลาวา่งให้เกิด
และประชาชน  -เพือ่เสริมสร้างกิจกรรม  -เพือ่จดักิจกรรมส่งเสริม ประโยชน์โดยผ่าน 

สร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชน และพัฒนาศักยภาพของเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์
ประชาชน เยาวชน ประชาชน

  -จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ

รวม 8  โครงการ  -  - 390,000 470,000 520,000 520,000 520,000  -  -  -

งบประมาณ
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  ๓  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓ ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสงัคม 
2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ เพือ่ให้การสงเคราะห์  - สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ผู้สูงอายไุด้รับ กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายุ เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน กลุ่มเปูาหมาย สวสัดิการเบีย้ยงัชีพ สังคม
เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ)

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ เพือ่ให้การสังคม  - สงเคราะห์เบีย้ความพิการ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ คนพิการได้รับ กองสวสัดิการ
คนพิการ สงเคราะห์เบีย้ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน กลุ่มเปูาหมาย สวสัดิการเบีย้ความพิการ สังคม

ความพิการ เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ)
3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ เพือ่ให้การสงเคราะห์  -  สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ผู้ปุวยเอดส์ กองสวสัดิการ

ผู้ปุวยเอดส์ เบีย้ยงัชีพผู้ปุวย ผู้ปุวยเอดส์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กลุ่มเปูาหมาย ได้รับสวสัดิการ สังคม
เอดส์ เบีย้ยงัชีพ

4 โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อย เพือ่ช่วยเหลือผู้ด้อย  - การอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ๑๐๐ ผู้ด้อยโอกาสสามารถ กองสวสัดิการ
โอกาสและผู้ประสบปัญหา โอกาสและผู้ประสบ สวสัดิการ การเยีย่มบ้าน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กลุ่มเปูาหมาย ดํารงชีวติได้ในสังคม สังคม
ทางสังคม ปัญหาทางสังคมในปัจจยั การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงสวสัดิการ

๔ และที่อยูอ่าศัย และประสบปัญหาทางสังคม
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมการออม ครัวเรือน ร้อยละ 80 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ๑๐๐ ประชาชนมีการ กองสวสัดิการ

กองทุนสวสัดิการชุมชน ของประชาชน ยดึหลัก จํานวน 17 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กลุ่มเปูาหมาย ออมเงินและเป็น สังคม
ประชาชน ออม 1 ส่วน ไปตามเปูาหมาย
รัฐบาล ออม 1 ส่วน

รวม 5 โครงการ  -  - ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ ๑๕,๒๖๐,๐๐๐ ๑๖,๓๖๐,๐๐๐ ๑๗,๔๖๐,๐๐๐ ๑๘,๕๖๐,๐๐๐  -  -  -
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      2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพือ่ส่งเสริมอาชีพ  -  ส่งเสริมอาชีพของชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาและ กองสวสัดิการ
ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลตําบล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กลุ่มเปูาหมาย ส่งเสริมอาชีพเพิม่ สังคม

                        สนับสนุนให้มีการสร้าง อากาศอํานวย ส่งเสริมอาชีพ รายได้ ตามแนว
อาชีพ สร้างรายได้ ไม่น้อยกวา่ ปรัชญาเศรษฐกิจ

๑ อาชีพต่อปี พอเพียง
2 โครงการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ เพือ่ส่งเสริมอาชีพ  - อบรมให้ความรู้และ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  มีการพัฒนา มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ กองสวสัดิการ

ประชาชนในเขตเทศบาล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และ สังคม
สนับสนุนให้มีการสร้าง  -พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกวา่ มีคุณภาพเป็นที่รู้จกั
อาชีพ สร้างรายได้ ให้ได้มาตรฐานและจดัทํา ๑ ผลิตภัณฑ์ จากบุคคลทั่วไป

อัตลักษณ์หรือแบรนด์ ต่อปี
ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง

3 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตกรรม เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -ร้อยละ ๘๐  - มีการรวมกลุ่ม กองสวสัดิการ
และส่ิงประดิษฐ์ อาชีพหัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง สังคม

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และ เช่น การทอผ้า การตัดเยบ็ เปูาหมาย กลุ่มหัตถกรรมและ
ฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม เส้ือผ้า ฯลฯ  - กิจกรรม ส่ิงประดิษฐ์
เพือ่ส่งเสริมการมีรายได้  - อบรมให้ความรู้และ อาชีพ  - มีการให้ความรู้
ในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน หัตถกรรม การฝึกและพัฒนา

หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ไม่น้อยกวา่ อาชีพหัตถกรรม

 - ชุมชนมีรายได้จากอาชีพ น้อยกวา่ ๑ และส่ิงประดิษฐ์
หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ กิจกรรมต่อปี  - ชุมชนมีรายได้เพิม่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  -การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -ร้อยละ ๘๐  - มีการรวมกลุ่ม กองสวสัดิการ

อาชีพด้านงานช่าง ด้านช่าง เช่น งานปูน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง สังคม
เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และ งานไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ เปูาหมาย ด้านงานช่าง
ฝึกอาชีพงานช่าง ช่างซ่อมรถ ฯลฯ  - กิจกรรม  - มีการให้ความรู้
เพือ่ส่งเสริมการมีรายได้  -อบรมให้ความรู้อาชีพ ด้านช่าง การฝึกและพัฒนา
ในชุมชน ด้านงานช่าง ไม่น้อยกวา่ ด้านงานช่าง

 -ชุมชนมีรายได้ ๑ กิจกรรม  -ชุมชนมีรายได้เพิม่
จากอาชีพด้านช่าง ต่อปี

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  -การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -ร้อยละ ๘๐  - มีการรวมกลุ่ม กองสวสัดิการ
ด้านคหกรรม อาชีพคหกรรม คหกรรม เช่นการทําอาหาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง สังคม

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึก การทําขนมชนิดต่างๆ ฯลฯ เปูาหมาย ด้านคหกรรม
อาชีพด้านคหกรรม  -อบรมให้ความรู้  - กิจกรรม  - มีการให้ความรู้
เพือ่ส่งเสริมการมีรายได้  -ชุมชนมีรายได้จาก ด้านคหกรรม การฝึกและพัฒนา
ในชุมชน อาชีพด้านคหกรรม ไม่น้อยกวา่ ด้านคหกรรม

๑ กิจกรรม  - ชุมชนมีรายได้
ต่อปี เพิม่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  -เพือ่จดักิจกรรมเข้าค่าย  -จดักิจกรรมเข้าค่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100 ครอบครัวในชุมชน กองสวสัดิการ

ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครอบครัว มีความเข้มแข็งและ สังคม
 -เพือ่จดักิจกรรม  -จดักิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ได้รับความคุ้มครอง
ครอบครัวอบอุ่น  -จดักิจกรรมคุ้มครองผู้ถูก ตามกฎหมาย
 -เพือ่จดักิจกรรมคุ้มครอง กระทําผิด ความรุนแรง
ผู้ถูกกระทําผิดความ ในครอบครัว
รุนแรงในครอบครัว 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา - อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 องค์กรพัฒนาสตรี กองสวสัดิการ
ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี สตรีและองค์กรสตรีให้มี ศักยภาพสตรีและบทบาท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของสตรี มีความเข้มแข็งและ สังคม

ความสามารถเป็นพลัง สิทธสิตรี เป็นพลังการพัฒนา
ของการพัฒนา

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  -เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน - การจดัทําโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -ผู้สูงอายุ  -มีการดําเนินงาน กองสวสัดิการ
กิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ การส่งเสริมความเข้มแข็ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนผู้สูงอายุ สังคม

 -เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้ด้าน ของผู้สูงอายุ  -กิจกรรม  -ชมรมผู้สูงอายุ
ต่างๆสําหรับผู้สูงอายุ  -ผู้สูงอายุ มีความเข้มแข็ง
 -เพือ่สร้างการมีส่วนร่วม ไม่น้อยกวา่  - ผู้สูงอายไุด้รับ
ของผู้สูงอายใุนการพัฒนา ๔ กิจกรรม การพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อปี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  -เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้  -การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -ร้อยละ ๘๐  -มีความรู้หลัก กองสวสัดิการ

การดําเนินงานตามหลักปรัชญา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ การดําเนินการสร้างแบบและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม ปรัชญาเศรษฐกิจ สังคม
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมาย พอเพียง

 -เพือ่น้อมนําหลักปรัชญา ในชุมชน มีกิจกรรม  -มีการน้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  -การจดัทําแผนเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ปรัญชาเศรษฐกิจ
 -เพือ่สร้างแบบและ พอเพียง พอเพียง พอเพียงมาสู่การ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ ปฎิบัติเป็นรูปธรรม
ในท้องถิ่น 1 กิจกรรม  -มีชุมชนต้นแบบ

ต่อปี แหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

11 โครงการคุ้มครองสิทธิ  -เพือ่คุ้มครองสิทธแิละ  -ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -ร้อยละ ๘๐  -มีการให้ความรู้ กองสวสัดิการ
สวสัดิภาพและจดัสวสัดิการ สวสัดิภาพเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสวสัดิภาพและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สังคม
เด็กและเยาวชน  -เพือ่จดัสวสัดิการเด็กและ การจดัสวสัดิการเด็กและ เปูาหมาย แก่กลุ่มเปูาหมาย 

เยาวชน เยาวชน มีกิจกรรม  -มีการเฝูาระวงั
 -เพือ่สร้างการมีส่วนร่วม  -การเฝูาระวงัออกตรวจ คุ้มครองสิทธิ พฤติกรรมเส่ียงของ
ของชุมชนในการ ขอความร่วมมือ ไม่น้อยกวา่ เด็กและเยาวชน
คุ้มครองเด็ก ผู้ประกอบการ 1 กิจกรรม  -มีเครือข่าย

ต่อปี คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและดําเนิน  -การให้ความรู้เร่ืองสิทธิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 75 คนพิการมีความ กองสวสัดิการ
กิจกรรมคนพิการ งานของคนพิการ สวสัดิการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของผู้พิการ เข้มแข็ง เป็นศูนย์ สังคม

เทศบาลตําบลอากาศ  -การเยีย่มบ้านผู้พิการ ในการจดักิจกรรม
อํานวย ให้มีความเข้มแข็ง  -การสร้างคุณค่าของผู้พิการ ของคนพิการ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและดําเนิน  -การให้ความรู้เร่ืองสิทธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์ กองสวสัดิการ

กิจกรรมผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์ ของผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์ สวสัดิการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของผู้ปุวย มีความเข้มแข็ง สังคม
เทศบาลตําบลอากาศ  -การเยีย่มบ้านผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์ ติดเชื้อเอดส์ เป็นศูนยก์ลาง
อํานวย ให้มีความเข้มแข็ง ในการจดักิจกรรม

ของกลุ่มผู้ปุวย
ติดเชื้อเอดส์

14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน - สภาเด็กและเยาวชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ สภาเด็กและเยาวชน กองสวสัดิการ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลอากาศอํานวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของเด็กและ เทศบาลตําบล สังคม
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลอากาศ มีแผนและยทุธศาสตร์การพัฒนา เยาวชน อากาศอํานวย 

อํานวย มีส่วนร่วมในการพัฒนา เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมี มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มีการจดัทําแผนพัฒนาเด็ก นวตักรรมทางสังคมในการพัฒนา และมีความเข้มแข็ง
และเยาวชน การพัฒนานวตักรรม เด็กและเยาวชน อาทิ ศูนย์ เป็นศูนยก์ลางการ
ทางสังคมในการพัฒนาเด็กและ ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน จดักิจกรรมของเด็ก
เยาวชน กองทุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน และเยาวชน

ศูนยบ์่มเพาะนวตักรท้องถิ่น
เป็นต้น 

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่สนับสนุนการจดัทํา - สนับสนุนการจดัทําแผน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แผนชุมชน มีแผนพัฒนาชุมชนที่ กองสวสัดิการ
การจดัทําแผนชุมชน แผนชุมชน ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ๑๗ ชุมชน เป็นฐานข้อมูลการจดัทํา สังคม

แผนพัฒนาเทศบาล
รวม 15 โครงการ  -  - 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000  -  -  -
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ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๔  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยนื
3 ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปูองกันและควบคุม เพือ่รณรงค์ให้ความรู้  -จดัทําส่ือประชาสัมพันธ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ คร้ัง  -ลดความเส่ียงในการ กองสาธารณสุข

โรคติดต่อ จดัทําส่ือประชาสัมพันธ์  -จดัหาวสัดุที่ใช้ในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกิดโรคระบาด และส่ิงแวดล้อม
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  -ประชาชนได้รับ
 -ให้ความรู้ อสม. ข้อมูลข่าวสาร

การปูองกันโรค
 -ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค

2 โครงการปูองกันและควบคุม  -เพือ่สร้างภูมคุ้มกันโรค  -สุนัขและแมวได้รับการฉีด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 2 คร้ัง  -ลดอัตราเส่ียงในการ กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว วคัซีนอยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกิดโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม

 -เพือ่ลดอัตรเส่ียงในการเกิดโรค  -สุนัขและแมวได้รับการ  -ลดจํานวนสุนัข
 -เพือ่ลดปริมาณสุนัขและแมว ผ่าตัดทําหมัน และแมวที่ไม่มีเจา้ของ

3 โครงการอาหารปลอดภัย - เพือ่รณรงค์ให้ผู้ - ตรวจประเมินร้านอาหารและ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔ คร้ัง มีการรณรงค์ กองสาธารณสุข
ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยให้มีมาตรฐาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ให้ผู้ประกอบ และส่ิงแวดล้อม
ให้ความสําคัญกับอาหาร มอบผ้ากันเปือ้น และมอบ การร้านอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะอนามัย ปูายอาหารปลอดภัยจดัสถาน ให้ความสําคัญกับ
เพือ่ให้ตลาดเป็นตลาด ที่จําหน่ายอาหารเป็นหมวดหมู่ อาหารที่ถูก
ที่น่าซ้ือ จดัแยกที่จําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สุขอนามัย

ให้เป็นระบบ ปรับปรุงที่ต้ังขยะ เป็นตลาดน่าซ้ือ
ให้ถูกสุขลักษณะ จดัประกวดแผง
จําหน่ายอาหาร และสถานศึกษา
ในสังกัด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  ๔  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยนื

       3.1  แผนงานสาธารณสขุ
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  -เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน  -ส่งเสริมให้ประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 12 คร้ัง มีการส่งเสริม กองสาธารณสุข

มีการบริโภคอยา่งถูกสุขลักษณะ มีการบริโภคอยา่งถูกสุขลักษณะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม
 -เพือ่ส่งเสริมการมีที่  -ส่งเสริมการมีที่อยูอ่าศัย ของประชาชน
อยูอ่าศัย ของตนเอง ของตนเองตามหลักสุขาภิบาล
ตามหลักสุขาภิบาล  -ส่งเสริมให้ประชาชน
 -เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกําลังกายในสถาน
ได้ออกกําลังกาย ในสถาน ที่เหมาะสมปลอดภัย
ที่เหมาะสมปลอดภัย  -จดัซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายสนาม

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพือ่พัฒนาศักยภาพ จดัหาวสัดุอุปกรณ์และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ศูนยม์ีวสัดุอุปกรณ์ กองสาธารณสุข
ศูนยดู์แลเด็ก ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ศูนยดู์แลเด็ก ผู้สูงอาย ุ วสัดุที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําหรับประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ผู้พิการ งานในศูนย์
6  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  - เพือ่อุดหนุนโครงการพัฒนา  - อุดหนุนโครงการพัฒนา 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000  4 คร้ัง 1.เกิดสภาพแวดล้อม กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชนของ ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ในบ้านและบริเวณ และส่ิงแวดล้อม
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ และชุมชนของ และชุมชนของ โดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ /ชุมชน ที่เอื้อต่อการมี
สยามบรมราชกุมารี กรมสมเด็จพระเทพรัตน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สุขภาพดีทั้งทาง

 ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ร่างกายและจติใจ
จํานวน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาล 2.เกิดสุขนิสัยที่ดีใน
ตําบลอากาศอํานวย เร่ืองการสุขาภิบาลส่ิง

แวดล้อมและพฤติกรรม
อนามัยส่วนบุคคล
3.ปูองกันและลด
อัตราการเกิดโรคที่มี
ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพือ่อุดหนุนโครงการควบคุม - อุดหนุนโครงการควบคุม 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000  4 คร้ัง 1.ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของ โรคขาดสารไอโอดีนของ โรคขาดสารไอโอดีนของ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ความเข้าใจเกียวกับ และส่ิงแวดล้อม
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ โรคขาดสารไอโอดีน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. ประชาชนมีการ
สยามบรมราชกุมารี ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ใช้เกลือเสริมไอโอดีน

จํานวน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาล เพิม่มากขึ้น
ตําบลอากาศอํานวย 3. ลดอัตราการเกิด

โรคขาดสารไอโอดีน
ในชุมชน

8 โครงการรคุ้มครองสุขภาพ  -เพือ่ส่งเสริมความรู้  -อบรมให้ความรู้แกนนํา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู้ร่วม  -มีการขยายผล กองสาธารณสุข
อนามัยผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภค ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรม การทํางาน และส่ิงแวดล้อม

 -เพือ่ส่งเสริมให้มีการ  -สร้างภาคีเครือข่ายในการ ร้อยละ 80 การคุ้มครองสุขภาพ
ติดตาม ตรวจสอบสินค้า ติดตาม ตรวจสอบสินค้า ของกลุ่ม อนามัยผู้บริโภค
และบริการที่ส่งผลต่อสุขภาพ และบริการที่ส่งผลต่อสุขภาพ เปูาหมาย  -มีเครือข่ายเฝูา
อนามัยผู้บริโภค อนามัยผู้บริโภค ระวงัความปลอดภัย

จากการบริโภค
สินค้าและบริการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล  -เพือ่พัฒนาด้าน  -การพัฒนาด้านสุขาภิบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 คร้ัง มีการพัฒนา กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหาร อาหาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตลาดสดเทศบาล และส่ิงแวดล้อม
 -เพือ่พัฒนาด้าน  -การพัฒนาด้านสุขาภิบาล
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
 -เพือ่พัฒนาด้านความ  -การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยชีวติและทรัพยสิ์น ปลอดภัยชีวติและทรัพยสิ์น
 -เพือ่พัฒนาด้านบริหาร  -การพัฒนาด้านบริหาร
จดัการ ผู้ประกอบการ จดัการผู้ประกอบการ
ในตลาดสด ในตลาดสด

10 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ - รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนลดละเลิก กองสาธารณสุข
เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ๑,๘๐๓ คน ด่ืมแอลแอลกอฮอล์ และส่ิงแวดล้อม
และบุหร่ี แอลกอฮอล์และบุหร่ี แอลกอฮอล์และบุหร่ี และบุหร่ี

11 โครงการรณรงค์และ  -เพือ่อุดหนุนโครงการรณรงค์  -อุดหนุนโครงการรณรงค์ 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 4 คร้ัง 1. เยาวชนและประ กองสาธารณสุข
แก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ชาชนไม่ยุง่เกี่ยวกับ และส่ิงแวดล้อม
 To be number one To be number one To be number one ยาเสพติด
(ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่ (ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่ (ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่ 2.เยาวชนและประ
บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ชาชนใช้เวลาวา่งให้เกิด
ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี ประโยชน์

จํานวน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาล 3.เยาวชนและประ
ตําบลอากาศอํานวย ชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกัน
ยาเสพติด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการบริการการแพทย์ ๑. เพือ่ให้บริการช่วยเหลือ - ผู้ได้รับบาดเจบ็จากอุบัติเหตุหรือ - 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่ได้รับ กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน (Emergency ผู้ที่ได้รับบาดเจบ็จากอุบัติเหตุ เจบ็ปุวยฉุกเฉินในพืน้ที่เขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของผู้ปุวย อุบัติเหตุหรือผู้ปุวย และส่ิงแวดล้อม
Medical Service:EMS) หรือเจบ็ปุวยฉุกเฉิน ณ จดุเกิด เทศบาลตําบลอากาศอํานวยและ ได้รับการ ได้รับการช่วยเหลือ

เหตุและส่งต่อไปรับการรักษาที่ พืน้ที่ใกล้เคียงระยะทาง ช่วยเหลือ อยา่งรวดเร็ว
รพ.ที่ใกล้ที่สุด โดยให้บริการใน ๑๐ กิโลเมตร ได้รับการช่วยเหลือ อยางรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
พืน้ที่เขต ทต.อากาศอํานวย ณ จดุเกิดเหตุ และส่งต่อไปรับ ถูกต้อง ตามมาตรฐาน
และพืน้ที่ใกล้เคียงระยะ ๑๐ กม. การรักษาในสถานพยาบาล ปลอดภัย ๒. ประชาชนได้รับ
๒. เพือ่ให้ประชาชนที่ได้รับ ที่ใกล้ที่สุดโดยมีความรวดเร็ว ตามมาตรฐาน บริการการแพทย์
บาดเจบ็จากอุบัติเหตุหรือล้มปุวย ถูกต้อง ปลอดภัย ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
ฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออยา่ง ๓. บุคลากรที่
รวดเร็วและปลอดภัย ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้าน
ตามมาตรฐาน ลดความรุนแรง การแพทยฉ์ุกเฉิน
ของการบาดเจบ็และอาการปุวย ได้รับการให้ความ
ที่อาจส่งผลถึงชีวติได้ รู้เพือ่พัฒนาศักยภาพ
๓. เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการ ในการปฏิบัติงาน
การแพทยฉ์ุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
๔. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ที่ปฏบิัติงานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ

13 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ - เพือ่ให้อาสาสมัครบริบาล -อาสาสมัครบริบาล จํานวน 10 คน - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 อาสาสมัครบริบาล กองสาธารณสุข
ที่มีภาวะพึง่พิงในระยะยาว ท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของผู้ปุวย ท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับ และส่ิงแวดล้อม

การดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง ได้รับการ การดูแลผู้สูงอาย ุที่มี
บริการดูแล ภาวะพึง่พิงทั้งด้าน

ที่บ้าน อนามัยพืน้ฐานการฟืน้ฟู
สมรรถภาพและกายภาพ

บําบัด ตลอดจนการช่วย
เหลือผู้สุ้อายทุี่ไม่ได้เป็น
การรักษาพยาบาล

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการสัตวป์ลอดโรค 1. เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันโรค 1. สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 4 คร้ัง 1. ลดอัตราเส่ียงใน กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพิษ ให้แก่สุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบ้า 2. เพือ่ลดอัตราการเกิดโรค 2. ฉีดวคัซีนปูองกันโรค ในสัตวแ์ละในคน

พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 2. ลดจํานวนสุนัข
3. เพือ่ลดปริมาณสุนัข ทั้ง 17 ชุมชน และแมวที่ไม่มีเจา้ของ
และแมวไม่ให้เพิม่มากเกินไป 3. ฉีดยาคุมกําเนิดและทําหมัน
4. เพือ่ให้ประชาชนภายในเขต สุนัขและแมว
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

15 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวน -เพือ่สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ - สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  4 คร้ัง เพือ่ให้สัตวท์ี่ได้ขึ้น กองสาธารณสุข
สัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทะเบียนได้รับการฉีด และส่ิงแวดล้อม
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค จํานวน 17 ชุมชน ในเขต วคัซีนในการปูองกัน
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตําบลอากาศอํานวย โรคพิษสุนัขบ้า

รวม 15 โครงการ  -  - ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๑,๔๗๐,๐๐๐  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบบริการ  -เพือ่พัฒนาระบบบริการ  -จดัการสุขาภิบาลอาหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง  -ร้านค้าถูกสุขลักษะ กองสาธารณสุข

อนามัยส่ิงแวดล้อม ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  -การจดัการคุณภาพน้ํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -มีการจดัการน้ําเสีย และส่ิงแวดล้อม
ที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน  -การจดัการสิงปฏิกูล จากครัวเรือน

 -การจดัการเหตุรําคาญ อยา่งถูกวธิี
 -การจดัการกิจกรรมที่เป็น  -มีการบําบัด
อันตรายต่อสุขภาพ ส่ิงปฏิกูล
 -การบังคับใช้กฏหมาย  -ร้านค้าทําผิดพรบ.
สาธารณสุข สาธารณสุขน้อยลง

2 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและปรับปรุง - - - 500,000 500,000 ๓ แห่ง มีการบํารุงรักษา กองสาธารณสุข
คุณภาพน้ําโดยวธิธีรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําโดยวธิธีรรมชาติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุง และส่ิงแวดล้อม

โดยวธิธีรรมชาติ คุณภาพน้ํา
3 โครงการกําจดัผักตบชวา เพือ่กําจดัผักตบชวา - หนองห้วยแซง หนองน้ําจั้น 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๓ แห่ง มีการกําจดัผักตบ กองสาธารณสุข

และวชัพืชในแหล่งน้ําสาธารณะ และวชัพืชในแหล่งน้ํา หนองสบห้วย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชวาและวชัพืชใน และส่ิงแวดล้อม
สาธารณะ แหล่งน้ําสาธารณะ

4 โครงการดูแลรักษาและใช้ เพือ่ให้ความรู้และ  -อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  -มีการพัฒนา กองสาธารณสุข
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  -สร้างแกนนําในระดับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม การอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อม
และความหลากหลาย ด้านการอนุรักษ์การปูองกัน เยาวชน เปูาหมาย  -มีแหล่งเรียนรู้
ทางชีวภาพ ฟืน้ฟูและบํารุงรักษา  -อนุรักษ์พันธกุรรมพืช เครือข่าย

ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตวใ์นพืน้ที่  -ทรัพยากร
ตลอดจนอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ความหลากหลาย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทางชีวภาพ

       3.2  แผนงานเคหะและชมุชน
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจดัการทรัพยากร ๑.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ๑.ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง ๑.ด้านทรัพยากร กองสาธารณสุข

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ธรรมชาติและความ และส่ิงแวดล้อม
เพือ่ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ทรัพยากรธรรมชาติ หลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ทรัพยากรธรรม
ได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ ได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ ชาติความหลากหลาย
ซ่ึงระบบนิเวศที่ดี ซ่ึงระบบนิเวศที่ดี ทางชีวภาพได้รับการ
๒.ด้านของเสียและมลพิษ ๒.จดัการของเสียและมลพิษ ดูแลรักษาให้คงไวซ่ึ้ง
๒.๑เพือ่ขยะมุลฝอยได้รับ ๒.๑จดัการขยะมุลฝอย ระบบนิเวศที่ดี
การจดัการอยา่งครบวงจร ครบวงจรและเหมาะสม ๒.ด้านของเสียและ
และเหมาะสม ๒.๒จดัการน้้าเสียมลพิษ มลพิษ
๒.๒ เพื่อน้้าเสียมลพิษทางอากาศ ทางอากาศหรือมลพิษอื่นๆได้รับ ๒.๑เพือ่ขยะมุลฝอย
หรือมลพิษอื่นๆได้รับ ๓. ดูแลส่ิงแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้น ได้รับการจดัการอยา่ง
การจดัการที่เหมาะสม ๓.๑ พัฒนาพืน้ที่สีเขียว ครบวงจรและเหมาะสม
๓. ส่ิงแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้น ๓.๒ จดัการภูมิทัศน์เมืองมีความ ๒.๒ เพือ่น้้าเสียมล
๓.๑ เพือ่พืน้ที่สีเขียวได้รับ สวยงามและสอดคล้อง พิษทางอากาศหรือ
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ๓.๓สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มลพิษอื่นๆได้รับ
ต่อการด้ารงชีวติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจดัการที่เหมาะสม
๓.๒ เพือ่ภูมิทัศน์เมืองมีความ และส่ิงแวดล้อมได้รับการ ๓. ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์
สวยงามและสอดคล้อง ๔.บริหารจดัการวถิีชีวติและการ สร้างขึ้น
กับสภาพเมือง บริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ๓.๑ เพือ่พืน้ที่สีเขียว
๓.๓เพือ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ ๔.๑เพือ่การใช้พลังงานอยา่ง ได้รับการพัฒนาให้เกิด
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีประสิทธภิาพหรือการใช้พลัง ประโยชน์ต่อการ
และส่ิงแวดล้อมได้รับการ งานทดแทน ด้ารงชีวติ
สืบสานเพือ่ด้ารงไว้ ๔.๒ เพือ่การใช้น้้าอยา่ง ๓.๒ เพือ่ภูมิทัศน์เมือง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔.ด้านวถิีชีวติและการบริโภค อยา่งมีประสิทธภิาพ มีความสวยงามและ กองสาธารณสุข
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ๔.๓ เพือ่การผลิต การบริโภค สอดคล้องกับสภาพ และส่ิงแวดล้อม
๔.๑เพือ่การใช้พลังงานอยา่ง หรือการบริการที่เป้นมิตรกับ เมือง
มีประสิทธภิาพหรือการใช้พลัง ส่ิงแวดล้อม ๓.๓ เพือ่ภูมิปัญญา
งานทดแทน ๕. ด้านการเรียนรู้และบริหาร ท้องถิ่นการอนุรักษ์
๔.๒ เพือ่การใช้น้้าอยา่ง จดัการที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมีประสิทธภิาพ ๕.๑ เพือ่องค์กรมีความพร้อม และส่ิงแวดล้อมได้รับ
๔.๓ เพือ่การผลิต การบริโภค ในการด้าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม การสืบสานเพือ่ด้ารงไว้
หรือการบริการที่เป้นมิตรกับ ๕.๒ เพือ่ส้านักงานเทศบาล ๔. ด้านวถิีชีวติและการ
ส่ิงแวดล้อม มีการจดัการตามแนวทาง บริโภคที่เป็นมิตรต่อ
๕. ด้านการเรียนรู้และบริหาร ส้านักงานสีเขียว ส่ิงแวดล้อม
จดัการที่ดี ๕.๓ การมีส่วนร่วมของภาคี ๔.๑ เพือ่การใช้พลังงาน
๕.๑ เพือ่องค์กรมีความพร้อม และเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม อยา่งมีประสิทธภิาพ
ในการด้าเนินงานด้าน หรือการใช้พลังงาน
ส่ิงแวดล้อม ทดแทน
๕.๒ เพือ่ส้านักงานเทศบาล ๔.๒ เพือ่การใช้น้้า
มีการจดัการตามแนวทาง อยา่งมีประสิทธภิาพ
ส้านักงานสีเขียว ๔.๓ เพือ่การผลิตการ
๕.๓ การมีส่วนร่วมของภาคี บริโภคหรือการบริการ
และเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม ที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
๕. ด้านการเรียนรู้และ
บริหารจดัการที่ดี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕.๑ เพือ่องค์กรมีความ กองสาธารณสุข
พร้อมในการด้าเนินงาน และส่ิงแวดล้อม
ด้านส่ิงแวดล้อม
๕.๒ เพือ่ส้านักงาน
เทศบาลมีการจดัการ
ตามแนวทางสํานัก
งานสีเขียว
๕.๓ การมีส่วนร่วม
ของภาคีและเครือข่าย
ด้านส่ิงแวดล้อม

6 โครงการสํานักงานสีเขียว 1.เพือ่ลดค่าใช้จา่ยในสํานักงาน 1. ลดค่าใช้จา่ยในสํานักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2 แห่ง 1.มีการใช้ทรัพยากร  กองสาธารณสุข
จากการใช้ทรัพยากร พลังงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 1.สํานักงาน พลังงาน ลดลง และส่ิงแวดล้อม
อยา่งคุ้มค่าและมีประสิทธภิาพ อยา่งคุ้มค่าและมีประสิทธภิาพ 2.ศูนยก์าร 2.พนักงานมีสภาพ
2.มีการจดัการส่ิงแวดล้อมที่ดี 2. การจดัการส่ิงแวดล้อมที่ดี เรียนรู้ฯ แวดล้อมที่ดีในการ
ต่อสุขภาพของพนักงาน ต่อสุขภาพของพนักงาน ทํางาน

สํานักงาน/ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ
ในเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

7 ค่าใช้จา่ยการตรวจสอบ  - เพือ่ตรวจวเิคราะห์ปุย๋วา่มี  - ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ํา - 10,000 10,000 10,000 10,000 20  - ทราบคุณภาพของ กองสาธารณสุข
วเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ คุณลักษณะและคุณค่าทางอาหาร บ่อบําบัดที่ผ่านกระบวนการจาก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พารามิเตอร์ น้ําในบ่อบําบัดก่อน และส่ิงแวดล้อม

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ลานทรายกรอง ปล่อยสู่สาธารณะ
ประกาศกรมวชิาการเกษตรเร่ือง  - ตรวจวเิคราะห์คุณค่าทางอาหาร  - ทราบคุณค่าอาหาร
มาตรฐานปุ๋ยอนิทรีย ์พ.ศ. 2548 ของปุย๋อินทรียแ์ละตรวจไข่พยาธิ ของปุย๋อินทรียแ์ละ
- เพื่อตรวจวเิคราะห์น้ําที่ผ่านลาน ไข่พยาธิ
ทรายกรองก่อนปล่อยลงสู่พืน้ที่
สาธารณะ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบ - เพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ํา  - ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ํา - 10,000 10,000 10,000 10,000 17 ชุมชน  - ทราบคุณภาพของ กองสาธารณสุข

คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ที่ใช้อุปโภค บริโภค จากแหล่งน้ํา ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) น้ําที่ใช้ในการอุปโภค และส่ิงแวดล้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน บริโภค

9 โครงการดูแลรักษาและใช้ - เพือ่ให้ความรู้และ  -อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  -มีการพัฒนา กองสาธารณสุข
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  -สร้างแกนนําในระดับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม การอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อม
และความหลากหลาย ด้านการอนุรักษ์การปูองกัน เยาวชน เปูาหมาย  -มีแหล่งเรียนรู้
ทางชีวภาพ ฟืน้ฟูและบํารุงรักษา  -อนุรักษ์พันธกุรรมพืช เครือข่าย

ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตวใ์นพืน้ที่  -ทรัพยากร
ตลอดจนอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ความหลากหลาย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทางชีวภาพ

10 โครงการศึกษาออกแบบ - เพือ่จา้งศึกษาออกแบบ - เพือ่ศึกษาออกแบบความ 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  แบบสรุป มีการออกแบบระบบ กองสาธารณสุข
ความเหมาะสมการจดัการ ความเหมาะสมระบบ เหมาะสมโดยสถาบัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รายงาน กําจดัขยะที่ได้มาตรฐาน และส่ิงแวดล้อม
ระบบกําจดัขยะ กําจดัขยะเทศบาลตําบล การศึกษาหรือองค์กร การศึกษา ไม่เกิดปัญหาด้าน

อากาศอํานวย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ออกแบบที่ ส่ิงแวดล้อมแก่ชุมชน
เป็นรูปเล่ม
และแผ่น
ข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง - เพือ่บํารุงรักษาและ  - บํารุงรักษาและปรับปรุง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล กองสาธารณสุข

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล ปรับปรุงระบบบําบัดส่ิง ระบบบําบัดและส่ิงปฏิกูล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับการบํารุงรักษา และส่ิงแวดล้อม
ปฏิกูล

12 โครงการสร้างจติสํานึกประชาชน - เพือ่รณรงค์การคัดแยก - จดักิจกรรมรณรงค์ 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ครัวเรือนมีความ กองสาธารณสุข
ในการกําจดัขยะ ขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะในครัวเรือน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของครัวเรือน ตระหนักในการอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อม

ที่คัดแยกขยะ ส่ิงแวดล้อมสร้างรายได้ 
ลดปัญหาขยะในชุมชน

13 โครงการก่อสร้างสถานี  -เพือ่แก้ไขปัญหา  -ก่อสร้างสถานีขนถ่าย 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000  -สถานี  -ประชาชนในพืน้ที่ กองสาธารณสุข
ขนถ่ายขยะมูลฝอย เร่ืองกล่ินเหม็นและ ขยะมูลฝอย จํานวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ขนถ่าย ใกล้เคียงไม่ได้รับ และส่ิงแวดล้อม

สภาพแวดล้อม เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ขยะมูลฝอย ความเดือดร้อน
ของบ่อทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน เร่ืองกล่ินและ
ให้ดีขึ้น 1 แห่ง มีสภาพแวดล้อม
 -เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  -ขยะมูลฝอย ที่ดีขึ้น
บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ได้รับการ  -มีระบบการจดั
ให้สามารถรองรับ จดัการอยา่ง การขยะมูลฝอยที่ดี 
ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ ถูกหลัก สามารถรองรับ
เพิม่มากขึ้นได้ วชิาการ ปริมาณขยะที่เพิม่
 -เพือ่พัฒนาระบบ จํานวน 80 มากขึ้นได้
การกําจดัขยะมูลฝอย ลบ.เมตร/วนั  -ระบบนิเวศด้าน
ให้ถูกต้องตามหลักวชิาการ การเกษตรในพืน้ที่

ใกล้เคียงไม่ถูกทําลาย

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 1.เพือ่สนองพระราชดําริ  -กําหนดพืน้ที่ปกปูองพันธกุรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน -ประชาชนมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ พืช จํานวน  4  แห่ง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) 4แห่ง ในการปกปูอง และส่ิงแวดล้อม
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  -จดัต้ังศูนยอ์นุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรท้องถิ่น
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาล -มีฐานข้อมูลทรัพยากร
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 2. เพือ่ดําเนินงานปกปูอง ตําบลอากาศอํานวย จํานวน ท้องถิ่น สามารถ

ทรัพยากรท้องถิ่น 4 แห่ง สืบค้นได้
3. เพื่อจดัทําฐานขอ้มลูทรัพยากร

ท้องถิ่น
4. เพือ่จดัต้ังศูนยอ์นุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

15 โครงการสร้างศูนยเ์รียนรู้ -เพือ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ ๑)มีศูนยเ์รียนรู้ด้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศูนยเ์รียนรู้ ๑)มีแหล่งเรียนรู้ด้านการ กองสาธารณสุข
ด้านการจดัการขยะอินทรีย์ การจดัการขยะอินทรีย์ ส่ิงแวดล้อม  ๑  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ๑ แห่ง จดัการขยะอินทรียแ์บบ และส่ิงแวดล้อม
และลดการใช้สารเคมี อยา่งครบวงจร ๒) มีฐานการเรียนรู้ด้าน ครบวงจร

เพือ่ส่งเสริมการลดการใช้ การกําจดัขยะอินทรีย์ ๒)มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
สารเคมีด้านเกษตรกรรม โดยหนอนแมลงวนัลาย การลดการใช้สารเคมี

และไส้เดือน ในการเกษตร
๓) มีฐานการทําน้ําหมักชีวภาพ
๔)มีฐานการเรียนรู้ด้านการ
หมักไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์
เพือ่ใช้ในครัวเรือน
๕) มีฐานการทําปุย๋หมัก
จากขยะอินทรีย์

16 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพือ่พัฒนาและปรับปรุง ปรับปรุงระบบกําจดัขยะ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง มีการปรับปรุงระบบ กองสาธารณสุข
ระบบกําจดัขยะ กําจดัขยะให้ถูกหลัก เดิมให้ถูกหลักสุขาภิบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กําจดัขยะให้ถูก และส่ิงแวดล้อม

สุขาภิบาล หลักสุขาภิบาล
รวม 16 โครงการ  -  - ๑๙,๔๔๕,๐๐๐ ๑๙,๖๑๕,๐๐๐ ๑๙,๖๑๕,๐๐๐ ๒๐,๑๑๕,๐๐๐ ๒๐,๑๑๕,๐๐๐  -  -  -

งบประมาณ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๒ ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
4. ยทุธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

      4.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังานวนัไทโยย้  -เพือ่รําลึกถึงบรรพบุรุษ  -จดังานวนัไทโยย้ 450,000 450,000 600,000 600,000 600,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
และแสดงออกถึงแก่นแท้  -จดักิจกรรมสืบสาน ถ่ายทอด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สืบสานศิลปะ
ทางวฒันธรรมวถิีชีวติ อัตลักษณ์ วถิีชีวติ วฒันธรรม วฒันธรรม ประเพณี
ไทโยย้ด้ังเดิม ของคนในท้องถิ่น อันดีงามของท้องถิ่น
 -เพือ่ถ่ายทอดอัตลักษณ์
วถิีชีวติ วฒัธรรมของคน
ท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

2 โครงการจดังานประเพณี - เพือ่จดังานประเพณี   -จดักิจกรรมประเพณี 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 คร้ัง/ปี งานประเพณี บุญ กองการศึกษา
บุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ  บุญเดือนสิบ แข่งเรือ  บุญเดือนสิบ แข่งเรือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เดือนสิบแข่งเรือ   
ไหวพ้ระแก้วคู่บ้าน ไหลเรือไฟ ไหวพ้ระแก้ว ไหลเรือไฟ ไหวพ้ระแก้ว ไหลเรือไฟ ไหว้

คู่บ้าน คู่บ้าน พระแก้วคู่บ้านได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา  -วสัดุ/อุปกรณ์ในการสร้าง 200,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ๑ แห่ง ประชาชนในท้องถิ่น กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา แหล่งเรียนรู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้เรียนรู้วฒันธรรม

เพือ่เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  -จา้งจดัทําปูายประชาสัมพันธ์

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  ๒ ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพัฒนาและปรับปรุง - เพือ่พัฒนาและปรับปรุง  -พัฒนาและปรับปรุงสภาพ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  -ประชาชนได้แสวง กองการศึกษา

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช แหล่งเรียนรู้ศูนยว์ฒันธรรม แวดล้อม และการจดัแสดง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หาความรู้อยา่งต่อ
เฉลิมราช นิทรรศการในศูนยฯ์ 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 เนื่องและนําองค์ความรู้

 - การใช้ประโยชน์จาก (หน่วยงานอื่น) (หน่วยงานอื่น) (หน่วยงานอื่น) (หน่วยงานอื่น) (หน่วยงานอื่น) ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ
วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  -ประชาชนรู้เท่าทัน
 - การพัฒนาต่อยอด การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสังคมก่อให้เกิด
 -เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ชุมชนแห่งการเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้และมุ่งการพัฒนา

แบบพึง่ตนเอง
5 โครงการจดังานประเพณี - เพือ่อนุรักษ์ สืบสาน และ  - จดักิจกรรมประเพณี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ศิลปวฒันธรรม จารีต กองการศึกษา

วนัลอยกระทง ถ่ายทอด วฒันธรรมจารีต วนัลอยกระทง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี ได้รับการสืบสาน

 ถ่ายทอดให้คงอยูสื่บไป
6  โครงการจดังานประเพณี - เพือ่อนุรักษ์ สืบสาน และ  - จดักิจกรรมประเพณี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 คร้ัง ศิลปวฒันธรรม จารีต กองการศึกษา

วนัขึ้นปีใหม่ ถ่ายทอด วฒันธรรมจารีต วนัขึ้นปีใหม่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี ได้รับการสืบสาน

 ถ่ายทอดให้คงอยูสื่บไป
7 โครงการจดังานประเพณี - เพือ่อนุรักษ์ สืบสาน และ  - จดักิจกรรมประเพณี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง ศิลปวฒันธรรม จารีต กองการศึกษา

วนัสงกรานต์ ถ่ายทอด วฒันธรรมจารีต วนัสงกรานต์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี ได้รับการสืบสาน

 ถ่ายทอดให้คงอยูสื่บไป
8 โครงการจดังานวนัเข้าพรรษา - เพือ่อนุรักษ์ สืบสาน และ  - จดักิจกรรมประเพณี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง ศิลปวฒันธรรม จารีต กองการศึกษา

ถ่ายทอด วฒันธรรมจารีต วนัเข้าพรรษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี ได้รับการสืบสาน

 ถ่ายทอดให้คงอยูสื่บไป
รวม 8 โครงการ  -  - 2,577,000 2,407,000 2,427,000 2,427,000 2,427,000  -  -  -

งบประมาณ
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5. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมอืงและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง - เพือ่บํารุงรักษาและ  -บํารุงรักษาและปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ๓ แห่ง มีสถานที่เอื้อต่อการ กองช่าง/

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างสถานศึกษา ปรับปรุงสถานศึกษา ห้องเก็บวสัดุโรงเรียนเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้ประโยชน์ กองการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล  -บํารุงรักษาและปรับปรุง ในสถานศึกษา

กันสาด และสนามเด็กเล่น
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 -ปูพืน้โรงอาหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
 -บํารุงรักษาและปรับปรุง
หลังคาและพืน้ห้องเรียน
ห้องน้ําศูนยอ์บรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง /ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 - ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

2 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง - เพือ่บํารุงรักษาและ  -บํารุงรักษาและปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง มีการบํารุงรักษา กองช่าง/
ไฟฟูาสถานศึกษาในสังกัด ปรับปรุงไฟฟูาสถาน ไฟฟูาจาก 2 เฟส (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุงไฟฟูา กองการศึกษา
เทศบาล ศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็น 3 เฟส ในสถานศึกษา

3 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน - เพือ่ก่อสร้างอาคารเรียน - ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง อาคารเรียนโรงเรียน กองช่าง/
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล โรงเรียนให้เพียงพอกับ ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

จํานวนนักเรียน เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๕  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง

       5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุง/ - เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซม -ปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง อาคารมีความมั่น กองช่าง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารเรียนและอาคาร และอาคารประกอบของโรงเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คงถาวรความ กองการศึกษา
อาคารประกอบของโรงเรียน ประกอบของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ปลอดภัยมากยิง่ขึ้น
ในสังกัด ในสังกัด

5 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม - เพือ่สร้างหลังคาโดมลาน - ก่อสร้างหลังคาโดมลาน  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 หลัง มีสถานที่ที่เอื้อต่อ กองช่าง/
ลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล กิจกรรมสําหรับจดักิจกรรม กิจกรรม โรงเรียนเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การจดักิจกรรมการ กองการศึกษา
อากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ)์ การเรียนการสอนและ อากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ)์ (รายได้ (รายได้ (รายได้ เรียนการสอนและ

จดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) จดักิจกรรมที่เป็น
ต่อสารธารณะ ประโยชน์ต่อ

6 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม - เพือ่สร้างหลังคาโดมลาน - ก่อสร้างหลังคาโดม  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 1 หลัง มีสถานที่ที่เอื้อต่อ กองช่าง/
ลานจดัประสบการณ์เรียนรู้ กิจกรรมการจดัประสบการณ์ ลานจดัประสบการณ์เรียนรู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การจดัประสบการณ์ กองการศึกษา
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล เรียนรู้และจดักิจกรรมที่เป็น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล เรียนรู้และจดั
อากาศอํานวย ประโยชน์ต่อสาธารณะ อากาศอํานวย กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อ
สาธารณะ

7 โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูป - เพือ่เป็นสถานที่สักการะกราบ  - ก่อสร้างฐานพระพุทธรูป  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 ฐาน มีที่ยดึเหนี่ยวด้าน กองช่าง/
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ไหวสํ้าหรับครู นักเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จติใจของครูและ กองการศึกษา
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ผู้ปกครอง นักเรียน

8 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม - เพือ่สร้างหลังคาโดม - ก่อสร้างหลังคาโดมลาน - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ๑ หลัง มีหลังคามุงกันแดด กองช่าง/
ลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น มุงลานกิจกรรมและ กิจกรรมและสนามเด็กเล่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กันฝนมีลาน กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาลอากาศ กิจกรรมและสนาม
อํานวย(ชุมชนอุปถัมภ์) เด็กเล่น

9 โครงการก่อสร้างซุ้มยาม - เพือ่เป็นที่รับรองผู้ปกครอง - ก่อสร้างซุ้มยามรักษาการณ์ - - 100,000 100,000 100,000 ๑ หลัง มีที่รับรองผู้ปกครอง กองช่าง/
รักษาการณ์รับรองผู้ปกครอง นักเรียนที่มาติดต่อราชการ รับรองผู้ปกครองนักเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นักเรียนและอาคาร กองการศึกษา
นักเรียน และเป็นที่ต้ังปฏิบัติการยาม โรงเรียนเทศบาล ปฏิบัติการ ยาม

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการต่อเติมห้องน้ํา  -เพือ่ให้มีห้องน้ํา ห้องสุขา  - ก่อสร้างห้องน้ําวดัตามแนว - 200,000 200,000 200,000 - 1 แห่ง  - มีห้องน้ํา ห้องสุขา กองช่าง/

ห้องสุขา ข้างศูนยพ์ัฒนา สําหรับบริการครู ผู้ปกครอง และ ศูนยก์ลางเสาขนาดกวา้ง 2 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  สําหรับบริการครู กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลอากาศ ประชาชน ยาว  3 เมตร จํานวน 2 ห้อง ผู้ปกครองและ
อํานวย พร้อมสุขภัณฑ์  ติดต้ังปูาย ประชาชน

โครงการจํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

11 โครงการปรับปรุงและต่อเติม - เพือ่ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร - ปรับปรุงและต่อเติมให้เป็นผนัง  -  - 69,000  -  - 1 แห่ง -มีอาคารใช้ในการปฏิบัติ กองช่าง
อาคารเพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ โครงเคร่าอลูมิเนียมสีชา พร้อม (งบเทศบาล) งานของกองช่าง
ของกองช่างเทศบาลตําบล กองช่าง กระจกใส หนา 5 มิลลิเมตร พืน้ที่ - มีพืน้ที่ในการให้บริการ
อากาศอํานวย - เพือ่เพิม่พืน้ที่ในการให้บริการ ไม่น้อยกวา่ 22 ตารางเมตร และ และอํานวยความสะดวก

และอํานวยความสะดวกให้แก่ ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกสีชา 2 ด้าน ให้แก่ประชาชน
ประชาชน พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 8 ตารางเมตร

-ปรับปรุงและต่อเติมให้เป็นบาน
ประตู ป 2 จํานวน 1 บาน
- ปรับปรุงและต่อเติมให้เป็นผนัง
ยปิซ่ัมบอร์ด 2หน้าฉาบเรียบทาสี
โครงเคร่าอลูมิเนียมพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 16 ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพือ่ก่อสร้างสนามกีฬาลานอเนก -ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 แห่ง มีสถามกีฬาให้เด็ก กองช่าง
ลานอเนกประสงค์ ประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้  ณ ที่วา่การอําเภออากาศอํานวย (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เยาวชน ประชาชน

ประโยชน์ -ลานกีฬาอเนกประสงค์ในชุมชน เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) ได้ออกกําลังกาย
 เล่นกีฬา

13 โครงการวางและจดัทําผังเมือง เพือ่วางและจดัทํา - ทบทวนปรับปรุงผังเมือง  -  - 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง มีการทบทวนปรับปรุง กองช่าง
ผังเมืองให้มีมาตรฐาน ของเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผังเมืองของเทศบาล

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการจดัทําปูายถนน เพือ่ความเป็นระเบียบ - จดัทําปูายชื่อถนน  -  - 500,000  -  - 17 ชุมชน ชุมชนเป็นระเบียบ กองช่าง

ในเขตเทศบาล เรียบร้อยของชุมชน ชุมชนที่ ๑-๑๗ (งบเทศบาล) เรียบร้อยง่ายต่อ
การติดต่อส่ือสาร

15 โครงการพัฒนาและจดัทํา  -เพือ่ปูองกันการเกิด - จดัทําปูายจราจร  -  - 100,000 100,000 100,000 17 ชุมชน  -ประชาชนได้ กองช่าง
ปูายจราจร อุบัติเหตุในชุมชน ชุมชนที่ ๑-๑๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับความ ปลอดภัย

 -เพือ่อํานวยความสะดวก จากการจราจร
รวดเร็วด้านการจราจร  -การจราจรอยา่ง

เป็นระบบ
16 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีต - ก่อสร้างลานคอนกรีต  -  - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีสนามกีฬาให้เด็ก กองช่าง

อเนกประสงค์ศูนยก์ีฬา อเนกประสงค์ศูนยก์ีฬา อเนกประสงค์  ศูนยก์ีฬา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เยาวชนประชาชน
และนันทนาการ  ชุมชนที่ 7 และนันทนาการ และนันทนาการ ชุมชนที่ 7 ได้ออกกําลังกาย

ชุมชนที่ 7 เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร   เล่นกีฬา
ขนาด 10x35 เมตร พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 350 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
 1 ปูาย รูปแบบรายละเอียด 
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

17 โครงการบํารุงรักษาและ เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและ  -  - 100,000 100,000 100,000 ๑๗ ชุมชน มีปูายจราจรเพือ่ กองช่าง
ปรับปรุงปูายจราจร ปรับปรุง ปูายจราจร ปรับปรุงปูายจราจร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเป็นระเบียบ

ร้อยในชุมชน
18 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่บํารุงรักษาและปรับปรุงปูาย - บํารุงรักษาและ  -  - 100,000 100,000 100,000 ๑๗ ชุมชน มีปูายถนนเพือ่ กองช่าง

ปูายถนนเทศบาล ถนนเทศบาล ปรับปรุงปูายถนนเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ง่ายต่อการติดต่อ
ส่ือสาร่ในชุมชน

19 โครงการถนนตัวอยา่ง เพือ่พัฒนาและปรับปรุงถนน - พัฒนาและปรับปรุงถนน  -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง การสัญจรเกิด กองช่าง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะดวกมากขึ้น

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 271,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยหลังวดัจอมแจง้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยหลังวดัจอมแจง้ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ ๑ หนา๐.๑๕ เมตร ได้สะดวกและ

กวา้งเฉล่ีย ๓ เมตร ยาว มีความปลอดภัย
164 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
492 ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบ รายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 678,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ซอยท่าค้อพัฒนาชุมชนที่ 1,2 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยท่าค้อพัฒนาชุมชนที่ 1,2 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย   - ช่วงที่ 1 โดยทําการ ได้สะดวกและ
ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนาเฉล่ีย มีความปลอดภัย
0.15 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 141.00 เมตร มีพืน้ที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 705 
ตารางเมตร  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  - ช่วงที่ 2 โดยทําการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 106.00 เมตร มีพืน้ที่ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกวา่ 530 ตารางเมตร  
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน 
1 ปูาย  รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด 

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 567,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
สวนสาธารณะสระหลวง ประชาชนใช้สัญจรไปมา สวนสาธารณะสระหลวง (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ 2 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ 2 หนา 0.15 เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง4 เมตร ยาว 258 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  1,032 
ตารางเมตร ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

23 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ขยายผิวจราจร 469,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ถนนธาราสวาท ชุมชนที่ ๓,๔ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนธาราสวาท ชุมชนที่ ๓,๔ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย  - ขยายผิวจราจร ถนน ได้สะดวกและ
ค.ส.ล.ถนนธาราสวาทฝ่ัง มีความปลอดภัย
ทิศตะวนัออก เร่ิมจากแยก
ถนนมิตรไมตรี – แยกถนน
นาวาสวสัด์ิ ผิวจราจรถนนค.ส.ล.
ขยายกวา้งเฉล่ีย 1.50 เมตร

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร
พืน้ที่ถนน ค.ส.ล. เมื่อหักลบ
บ่อพักแล้วเสร็จ ไม่น้อยกวา่
464 ตารางเมตร งานปรับ
ระดับบ่อพักค.ส.ล.พร้อมเปล่ียน
ฝาปิดบ่อพักเป็นฝาปิดเหล็ก 
จํานวน 9 บ่อ รูปแบบรายละเอยีด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด 
  - ขยายผิวจราจร ถนน 
ค.ส.ล.ถนนธาราสวาทฝ่ัง
ทิศตะวนัตก เร่ิมจากแยก
ถนนมิตรไมตรี – แยกถนน
นาวาสวสัด์ิ ผิวจราจรถนน 
ค.ส.ล. ขยายกวา้งเฉล่ีย
0.70-0.90 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พืน้ที่ถนน ค.ส.ล.
 เมื่อหักลบบ่อพักแล้วเสร็จ 
ไม่น้อยกวา่ 263 ตารางเมตร  
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 422,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

 ค.ส.ล. ถนนสวรรค์ดิลก ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนสวรรค์ดิลก (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
แยกถนนนาวาสวสัด์ิ ถึงแยก ได้สะดวกและมีความปลอดภัย แยกถนนนาวาสวสัด์ิ ถึงแยก ได้สะดวกและ
มิตรไมตรี ชุมชนที่ ๗ มิตรไมตรี ชุมชนที่ ๗ มีความปลอดภัย

  -ขยายผิวจราจรถนนค.ส.ล.
ถนนสวรรค์ดิลก ฝ่ังทิศ
ตะวนัออก(ฝ่ังวดัทุ่ง ) เร่ิมจาก
แยกถนนมิตรไมตรี–แยกถนน

นาวาสวสัด์ิ ผิวจราจรค.ส.ล.
ขยายกวา้งเฉล่ีย 1.00–1.60

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พืน้ที่ถนน ค.ส.ล. เมื่อหักลบ
บ่อพักแล้วเสร็จไม่น้อยกวา่ 
406  ตารางเมตร  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวยกําหนด
 -ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.
ถนนสวรรค์ดิลก ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก แยกถนนนาวาสวสัด์ิ
ผิวจราจร ค.ส.ล. ขยายกวา้ง
เฉล่ีย 1.20 – 1.60 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พืน้ที่

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนค.ส.ล. เมื่อหักลบบ่อพัก
แล้วเสร็จไม่น้อยกวา่  331
ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 204,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกผาลี ชุมชนที่ ๙ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกผาลี ชุมชนที่ ๙ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ได้สะดวกและ
กวา้ง ๔ เมตร  ยาว 93 เมตร มีความปลอดภัย
 พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่
372 ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 308,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยเปาเหมี๋ยน ชุมชนที่ 9 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยเปาเหมี๋ยน ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนาเฉล่ีย ได้สะดวกและ

0.15 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร มีความปลอดภัย
 ยาว 140.00 เมตร มีพืน้ที่
 ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 560 
ตารางเมตรติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 244,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ซอยเพริศแก้ว ชุมชนที่ 9 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยเพริศแก้ว ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กวา้ง ได้สะดวกและ
4.00 เมตร ยาว 111.00 มีความปลอดภัย
เมตร มีพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย
กวา่  444 ตารางเมตร ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 67,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกคําภา 2 ชุมชนที่ 9 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกคําภา 2 ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กวา้ง ได้สะดวกและ

3.00 เมตร ยาว 41.00เมตร มีความปลอดภัย
มีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
123 ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 94,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกอินธโิคตร ชุมชนที่ ๙ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกอินธโิคตร ชุมชนที่ ๙ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ
4 เมตร ยาว 43 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๑72
ตารางเมตร รูปแบบราย
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 173,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

 ซอยกระลึม ชุมชนที่ 9 ประชาชนใช้สัญจรไปมา  ซอยกระลึม ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กวา้ง ได้สะดวกและ

 3.00 เมตร ยาว 105.00 มีความปลอดภัย
 เมตร มีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กวา่ 315 ตารางเมตร ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด 

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 136,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกลุงหมาน ชุมชนที่ ๑๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงหมาน ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ
๓ เมตร ยาว 83 เมตร พืน้ที่ มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ 249 ตารางเมตร
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด 

งบประมาณ

81



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 99,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกสิงห์ยอดทอง ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกสิงห์ยอดทองชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑๐ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ

๔ เมตร   ยาว 45 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 180
ตารางเมตรติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 51,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกซอยสุทธ ิชุมชนที่ 10 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกซอยสุทธ ิชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้สะดวกและ
กวา้ง 3.00 เมตร มีความปลอดภัย
ยาว 31 เมตร พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 93 ตารางเมตร
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

82



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 250,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกสายสมร ชุมชนที่ 10 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกสายสมร ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา0.15 เมตรกวา้ง4 เมตร ได้สะดวกและ

ยาว 114 เมตร พืน้ที่ไม่น้อย มีความปลอดภัย
กวา่ 456 ตารางเมตร ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 374,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ซอยปูาจงัโก้ชุมชนที่ ๑๑ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยปูาจงัโก้ชุมชนที่ ๑๑ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉล่ีย ได้สะดวกและ
0.15 เมตร กวา้ง 3.00 เมตร มีความปลอดภัย
ยาว 227.00 เมตร มีพืน้ที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 681
 ตารางเมตร  ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
 รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด 

งบประมาณ

83



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 153,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกงันปัญญา ชุมชนที่ 12  ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกงันปัญญา ชุมชนที่ 12  (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3 ได้สะดวกและ

เมตร ยาว 93 เมตร พืน้ที่ มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ 279 ตารางเมตร
ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 360,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ซอยคําสิงห์ ชุมชนที่ ๑๓ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยคําสิงห์ ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กวา้ง ได้สะดวกและ
 5.00 เมตร ยาว 131.00 มีความปลอดภัย
เมตร มีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กวา่ 655 ตารางเมตร  ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด 

งบประมาณ

84



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 508,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยเงินสินใจ ชุมชนที่ ๑๓ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยเงินสินใจ ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย   - ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 โดยทํา ได้สะดวกและ

การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. มีความปลอดภัย
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 65
 เมตร มีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กวา่ 325 ตารางเมตร  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด
 - ช่วงที่ 2 โดยทําการ

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 150.00 เมตร มีพืน้ที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 600
ตารางเมตร  ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

งบประมาณ

85



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน   - ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 โดยทํา - 72,000 - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยเงินสินใจ (ข้างร้านเสริมศิริ ) ประชาชนใช้สัญจรไปมา การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑๓ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ได้สะดวกและ

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีความปลอดภัย
หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กวา่ 20.00 ตารางเมตร  
 - ช่วงที่ 2 โดยทําการ

การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กวา่ 108 ตารางเมตร  

งบประมาณ

86



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 102,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกลุงศรีใคร ชุมชนที่ ๑๔ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงศรีใคร ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 62 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกวา่
๑๘๖ ตารางเมตร ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 145,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกสบายดี ชุมชนที่ 14 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกสบายดี ชุมชนที่ 14 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา0.15 เมตร กวา้ง3 เมตร ได้สะดวกและ
ยาว 88 เมตร พืน้ที่ ค.ส.ล. มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ 264 ตารางเมตร  
ติดต้ังปูาย โครงการ จํานวน 
1 ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ

87



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.,  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 75,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกง้ิวไชยราช ชุมชนที่ 15 ถนนลูกรัง,ถนนลาดยาง ตรอกง้ิวไชยราช ชุมชนที่ 15 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3 ได้สะดวกและ
เมตร ยาว 46 เมตร  มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 138
ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

43 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. 90,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ทางแยกจากถนนอากาศ - ประชาชนใช้สัญจรไปมา ทางแยกจากถนนอากาศ - (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
นาเมือง เชือมไปยงัเขต ได้สะดวกและมีความปลอดภัย นาเมือง เชือมไปยงัเขต ได้สะดวกและ
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล มีความปลอดภัย
อากาศชุมชนที่ ๑๖ อากาศชุมชนที่ ๑๖ หนา 

๐.๑๕ เมตร พืน้ที่ถนน ค.ส.ล.
ไม่น้อยกวา่ 164 ตารางเมตร
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 52,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกลุงบาง ชุมชนที่ ๑๗ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงบาง ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ

๓ เมตร ยาว 3๒ เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 9๖ ตาราง
เมตร รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 39,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกชายกวด ชุมชนที่ ๑๗ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกชายกวด ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๓ เมตร ได้สะดวกและ
ยาว ๒๔ เมตร มีความปลอดภัย
มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  ๗๒ 
ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

89



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 125,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยวเิชียรทองฉันท์ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยวเิชียรทองฉันท์ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑๗ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ ๑๗ หนา ๐.๑๕ เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 76.00 มีความปลอดภัย
 เมตร มีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กวา่ 228 ตารางเมตร  ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด 

47 โครงการก่อสร้างโดม ก่อสร้างโดมลานรวมใจ  - ก่อสร้างโดมลาน 1,938,000 - - - - โดม ๑ หลัง ใช้ปูองกันแดดหรือฝน กองช่าง
ลานรวมใจ รวมใจขนาด กวา้ง 12.00 (งบเทศบาล) เมื่อมีการจดักิจกรรม

เมตร ยาว 30.00เมตร โดยมุง
หลังคาโค้งพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
504 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนนค.ส.ล. - - 129,000 129,000 129,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยลุงจกัร ชุมชนที่ 1 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยลุงจกัร ชุมชนที่ 1 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร  กวา้ง ได้สะดวกและ

๔ เมตร ยาว 52 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่  
208ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.50 
เมตร ทั้งสองข้าง ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

49  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 260,000 260,000 260,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกหนองบักตู้ ชุมชนที่ ๑ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกหนองบักตู้ ชุมชนที่ ๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๓  ได้สะดวกและ
เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร มีความปลอดภัย
มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 441
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้ง ๐.๕๐ เมตร 
ทั้งสองข้างติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50  โครงการขยายผิวจราจรถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ขยายผิวจราจรถนน - - 5,100,000 5,100,000 5,100,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

นาวาสวสัด์ิช่วงหน้าวดั ประชาชนใช้สัญจรไปมา นาวาสวสัด์ิช่วงหน้าวดั (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
จอมแจง้ถึงสะพาน ได้สะดวกและมีความปลอดภัย จอมแจง้ถึงสะพาน ได้สะดวกและ
ข้ามลําน้ํายาม ชุมชนที่ 2 ข้ามลําน้ํายาม ชุมชนที่ 2 มีความปลอดภัย

ก่อสร้างคันปูองกันน้ําท่วม
ถนนนาวาสวสัด์ิ โดยยกระดับ
ถนนเดิมด้วยกําแพงรูปตัวแอล
ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 
ชุมชนที่ 2,3 ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กวา้ง 5.50-6 เมตร 
ยาว 309 เมตร พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,675 ตารางเมตร
ก่อสร้างกําแพงรูปตัวแอล
ยาวไม่น้อยกวา่ 309 เมตร 
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Dai.
0.60 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 282 เมตร
พร้อมก่อสร้างบ่อพักสําหรับ
ท่อระบายน้ําDia.0.60 เมตร
27 บ่อพัก ก่อสร้างรางวขีนาด
กวา้ง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่
 282 เมตร ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบรายละเอยีด

ตามแบบกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองและตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 34,000 34,000 34,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกลุงเซียง  ชุมชนที่ ๕ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงเซียง  ชุมชนที่ ๕ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา๐.๑๕เมตรกวา้ง ๓เมตร ได้สะดวกและ

ยาว 21 เมตร พืน้ที่ ค.ส.ล. มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่๖๓ ตารางเมตร 
รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

52  โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ตรอกเพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ตรอก - - 800,000 800,000 800,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ต้อย ชุมชนที่ ๕ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ต้อย ชุมชนที่ ๕ หนา ๐.๑๕ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย เมตร กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๗ ได้สะดวกและ
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๕๑ มีความปลอดภัย
ตารางเมตรรูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

53  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 93,000 93,000 93,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกลุงแอ๊น ชุมชนที่ ๕ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงแอ๊น ชุมชนที่ ๕ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ได้สะดวกและ
4 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ มีความปลอดภัย
๑๖๔ ตารางเมตร   พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง กวา้ง ๐.๕๐
เมตร ทั้งสองข้าง รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54  โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. - - - 2,050,000 2,050,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่  4,5 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่  4,5 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา๐.๑๕ เมตร ขยายผิว ได้สะดวกและ

จราจรกวา้งเฉล่ีย ข้างละ มีความปลอดภัย
๑ เมตร ยาว ๑,๐๓๑เมตร  
มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๒๘๓ 
ตารางเมตรลงลูกรังรองพืน้
ทางปริมาณไม่น้อยกวา่ 
๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร ทุบร้ือ
ฟุตบาททางเท้ามีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ ๒,๔๗๖ ตาราง  
เมตร ติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียด ตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

55 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ทุบร้ือคันหินรางต้ืน,ทางเท้าถนน - 460,000 - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ขยายผิวถนนมิตรไมตรีช่วงระหวา่ง ประชาชนใช้สัญจรไปมา มิตรไมตรี ฝ่ังทิศเหนือ เทถนน (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ถนนทางหลวงหมายเลข 2094 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจร ได้สะดวกและ
ถนนสวรรค์ดิลก ชุมชนที่ 5,6 กวา้งเฉล่ีย 1.27 - 2.00 เมตร มีความปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 501 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1 - 01  พร้อมเทปรับ

ระดับฝาท่อพักและเปล่ียนฝาบ่อพัก

ใหม่ เป็นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน
16 ฝา รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56  โครงการขยายผิวจราจรถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ขยายผิวจราจรถนน - - 290,500 290,500 290,500 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ไทยพาณิชยช์่วงส่ีแยกตัดกับ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ไทยพาณิชยช์่วงส่ีแยกตัดกับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ถนนราษฎร์พัฒนาถึงถนน ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ถนนราษฎร์พัฒนาถึงถนน ได้สะดวกและ
อาทิตยอ์ุทัย ชุมชนที่ 5,6,7 อาทิตยอ์ุทัย ชุมชนที่ 5,6,7 มีความปลอดภัย

ผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.หนา
0.15 เมตรกวา้ง 1 เมตร
 ยาว 581เมตร พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่581 ตารางเมตร 
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน 
1 ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

57  โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.ลานศาลา เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้าง ค.ส.ล.ลานศาลา - - 60,000 60,000 60,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ประชาคม ชุมชนที่  5 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ประชาคม ชุมชนที่  5 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดกวา้ง 10 เมตร ได้สะดวกและ
ยาว 10 เมตร หนาเฉล่ีย มีความปลอดภัย
0.10 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
๑00 ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

58  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 57,000 57,000 57,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกวจิติรพูลทรัพย ์ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกวจิติรพูลทรัพย ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ 5   ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ 5 หนา0.15 เมตร  ได้สะดวกและ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 37 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 111ตารางเมตร
 รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

95



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 22,000 22,000 22,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกง้ิวโสม ชุมชนที่ 6 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกง้ิวโสม ชุมชนที่ 6 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา0.15 เมตร กวา้ง 3 เมตร ได้สะดวกและ

ยาว 15 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ มีความปลอดภัย
45 ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

60  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  –ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 1,182,750 1,182,750 1,182,750 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
รอบปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ 8 ประชาชนใช้สัญจรไปมา รอบปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร ได้สะดวกและ
ยาว 415 เมตร พืน้ที่ ค.ส.ล. มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ 2,075 ตารางเมตร 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

61  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 437,000 437,000 437,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ภายในปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ 8 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ภายในปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 ได้สะดวกและ
เมตร ยาว 175 เมตร พืน้ที่ มีความปลอดภัย
ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่875 
ตารางเมตร วางท่อชั้น 3  
Dia. 0.80 เมตร 1 จดุ 
จํานวน6 ท่อนพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้ง 0.50 เมตร 
ทั้งสองข้างติดต้ังปูาย
โครงการ 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
62  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 111,000 111,000 111,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกลุงลาน ชุมชนที่ 8  ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงลาน ชุมชนที่ 8  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3 ได้สะดวกและ

เมตร ยาว 74 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 222
ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

63  โครงการปรับปรุงถนนอากาศ เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ปรับปรุงถนนอากาศพัฒนา - - 8,550,000 8,550,000 8,550,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
พัฒนาช่วงส่ีแยกโรงฆ่าสัตวถ์ึงประตู ประชาชนใช้สัญจรไปมา ช่วงส่ีแยกโรงฆ่าสัตวถ์ึงประตู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ระบายน้ําลําน้ํายาม ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ระบายน้ําลําน้ํายาม ได้สะดวกและ
ชุมชนที่ ๘,10 ชุมชนที่ ๘,๑๐ หนา ๐.๑๕ มีความปลอดภัย

เมตร กวา้งเฉล่ีย ๖ เมตร 
ยาว ๑,๔๒๖ เมตร พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ ๘,๕๕๖ ตรเมตร
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
 ๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 526,680 526,680 526,680 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนนาวาสวสัด์ิ ชุมชนที่ ๙ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนนาวาสวสัด์ิ ชุมชนที่ ๙ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 4 เมตร ยาว ๒๓๑ มีความปลอดภัย
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๙๒๔
ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน  1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

65  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 325,000 325,000 325,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ซอยตะวนัสีทอง ชุมชนที่ ๙ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยตะวนัสีทอง ชุมชนที่ ๙ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร  ได้สะดวกและ
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๘๙ มีความปลอดภัย
เมตร พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่
๕๖๑ ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  กวา้ง 0.50 
เมตร ทั้งสองข้าง ติดต้ังปูาย 
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
66  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนกาเทพ - - 2,480,000 2,480,000 2,480,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนกาเทพภูมิธร  ประชาชนใช้สัญจรไปมา ภูมิธร  ชุมชนที่ ๑๐หนา0.15 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑๐ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๑๒ เมตร ได้สะดวกและ

พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 4,048 มีความปลอดภัย
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้ง ๐.๕๐ เมตร
ทั้งสองข้าง  ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

67  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
เลียบหนองน้ําจั้น ชุมชนที่ 10 ประชาชนใช้สัญจรไปมา เลียบหนองน้ําจั้น ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร
กวา้ง ๑๓ เมตร ยาว 2,600 เมตร 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 33,800
ตารางเมตร ไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กกวา้งข้างละ 2 เมตร 
พร้อมวางท่อลอด ค.ส.ล.มอก.
ชั้น 3 Dia.1เมตร ๒ แถว จํานวน
 ๘ จดุ ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 
๓๓๖ เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

สิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ ๑๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมา สิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ได้สะดวกและ

ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีความปลอดภัย
มีพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ ๒,๕๐๐
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กวา้ง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง 
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน 1ปูาย 
รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 99,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกสิงห์ยอดทอง ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกสิงห์ยอดทองชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑๐ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ

๔ เมตร   ยาว 45 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 180
ตารางเมตรติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบราย
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

70  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกใครบุตร ๑ ชุมชนที่ ๑๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกใครบุตร ๑ ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ
๓ เมตร ยาว ๓๕๖ เมตร พืน้ที่ มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ ๑,๐๖๘ตารางเมตร 
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกโรงฆ่าสัตว ์ชุมชนที่ ๑๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกโรงฆ่าสัตว ์ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๔ ได้สะดวกและ

เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร มีพืน้ที่ มีความปลอดภัย
ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 1,064  
ตารางเมตร ลงท่อค.ส.ล.มอก. 
ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
ความยาว๒๖๖ เมตร พร้อม 
บ่อพักจํานวน ๒๗ บ่อ ติดต้ังปูาย
 โครงการจํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

72  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 111,000 111,000 111,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกใครบุตร 2 ชุมชนที่ ๑๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกใครบุตร 2 ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ได้สะดวกและ
๓ เมตร ยาว ๗๔ เมตร พืน้ที่ มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ ๒๒๒ตารางเมตร
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตรอกทองมี - - 29,000 29,000 29,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกทองมี ชุมชนที่ 10 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ชุมชนที่ 10 หนา 0.15 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร ได้สะดวกและ

พืน้ที่ไม่น้อย กวา่ 59.50 มีความปลอดภัย
ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

74  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 120,000 120,000 120,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ซอยยายสะเหวยีง  ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซอยยายสะเหวยีง  ชุมชนที่ ๑๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ ๑๑ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๓ เมตร ได้สะดวกและ

ยาว 70 เมตร พืน้ที่ค.ส.ล. มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่๒๑๐ ตารางเมตร 
วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ Dia.
0.4 เมตรจํานวน ๕ ท่อน รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

75  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม - - 80,000 80,000 80,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ระหวา่งถนนรอบหนอง ประชาชนใช้สัญจรไปมา ระหวา่งถนนรอบหนอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
สบห้วยถึงถนนหลัง บก. ได้สะดวกและมีความปลอดภัย สบห้วยถึงถนนหลัง บก. ได้สะดวกและ
ชุมชนที่ 11  ชุมชนที่ 11  ขนาดกวา้ง มีความปลอดภัย

4 เมตร ยาว 70 เมตร 
ปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่
350 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ปริมาณ
ลูกรังไมน่้อยกวา่56 ลูกบาศกเ์มตร

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนนลูกรังซอยตัดใหม่ - - 50,000 50,000 50,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ซอยตัดใหม(่บริเวณด้านข้าง ประชาชนใช้สัญจรไปมา (บริเวณด้านข้างวดัอุดมด้าน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
วดัอุดมด้านทิศเหนือ) ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ทิศเหนือ) ชมุชนที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ได้สะดวกและ
ชุมชนที่ ๑๑ ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร มีความปลอดภัย

ลงดินถมรองพืน้หนาเฉล่ีย 
๐.๗๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อย
กวา่ ๔๘๓ ลูกบาศก์เมตร ติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. - - 512,000 512,000 512,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนข้างวดัอุดมรัตนาราม ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนข้างวดัอุดมรัตนาราม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ด้านทิศเหนือ ชุมชนที่ ๑๑ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ด้านทิศเหนือ ชุมชนที่ ๑๑ ได้สะดวกและ

หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๔ เมตร มีความปลอดภัย
ยาว ๒๕๖ เมตร พืน้ที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกวา่ ๑,๐๒๔ ตารางเมตร
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

78  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตรอกหน้าวดั - - 210,000 210,000 210,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกหน้าวดัอุดมรัตนาราม ประชาชนใช้สัญจรไปมา อุดมรัตนาราม ชุมชนที่  12 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่  12 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๔.๕ ได้สะดวกและ

เมตร ยาว ๘๕  เมตร หรือมี มีความปลอดภัย
พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ ๓๘๒.๕ 
ตารางเมตร  ติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. - - 32,000 32,000 32,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนอุดมรัตน์ฝ่ังทิศตะวนัออก ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนอุดมรัตน์ฝ่ังทิศตะวนัออก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ 12  ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ 12 หนา0.15 เมตร ได้สะดวกและ

กวา้งเฉล่ีย 1 เมตร มีความปลอดภัย
ยาวรวม 96 เมตร
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
96 ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
80  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 37,000 37,000 37,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกอภัยวรรณชุมชนที่ ๑๓ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกอภัยวรรณชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๒.๕ เมตร ได้สะดวกและ

 ยาว ๒๖ เมตร พืน้ที่ ค.ส.ล. มีความปลอดภัย
ไม่น้อยกวา่ ๖๕ ตารางเมตร 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

81  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 95,000 95,000 95,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกบัวคํา ชุมชนที่ ๑๓ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกบัวคํา ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๓ ได้สะดวกและ
เมตร ยาว ๕๖ เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  168
ตารางเมตร  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

82  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 79,000 79,000 79,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกกาวร  ชุมชนที่ ๑๓ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกกาวร  ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง 3 เมตร ได้สะดวกและ
 ยาว 44 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ มีความปลอดภัย
 132 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  
ทั้งสองข้างรูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  –ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 32,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนรวมมิตร จดทางหลวง ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนรวมมิตร จดทางหลวง (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
แผ่นดินหมายเลข 2177 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย แผ่นดินหมายเลข 2177 ได้สะดวกและ
ชุมชนที่ 14,15  ชุมชนที่ 14,15  มีความปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร
กวา้ง 12 เมตร 
ยาว 25 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่300ตารางเมตร 
วางท่อค.ส.ล. มอกชั้น 3 
Dia 0.80  เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 16 เมตร 
พร้อมบ่อพัก สําหรับท่อ 
ค.ส.ล. Dia 0.80 เมตร 
จํานวน 3 บ่อ ลงลูกรังไหล่
ทางฝ่ังทิศตะวนัออกข้างเดียว 
กวา้ง 0.50 เมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
84  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 77,000 77,000 77,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกจกัรพันธุ์ ชุมชนที่ ๑๔ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกจกัรพันธุ์ ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 47 เมตร มีความปลอดภัย
หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่
141 ตารางเมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

85  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 92,000 92,000 92,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกตาก้ง  ชุมชนที่ ๑๔ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกตาก้ง  ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้ง 3 ได้สะดวกและ
เมตร ยาว 48 เมตร พืน้ที่ มีความปลอดภัย
ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ ๑๔๔    
ตารางเมตร วางท่อลอด
 ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ Dia.๐.๔๐
เมตร จํานวน ๕ ท่อน ลงลูกรัง
 ไหล่ทางกวา้ง ๐.๕๐ เมตร  
ทั้งสองข้าง รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

งบประมาณ

108



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ตรอกชาเหลา - - 73,000 73,000 73,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกชาเหลา ชุมชนที่ ๑๔ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ชมุชนที่ ๑๔ หนา๐.๑๕ เมตร กวา้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย 3 เมตร ยาว 42 เมตร พื้นที่ค.ส.ล. ได้สะดวกและ

ไม่น้อยกวา่๑๒๖ ตารางเมตร มีความปลอดภัย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

87  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกใบบัว - - 118,000 118,000 118,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกใบบัว ชุมชนที่ ๑๔ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ชมุชนที่ ๑๔ หนา๐.๑๕ เมตร กวา้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตรพื้นที่ ค.ส.ล. ได้สะดวกและ
ไม่น้อยกวา่ 235 ตารางเมตร  มีความปลอดภัย
ติดต้ังปูาย โครงการ จํานวน ๑ ปูาย

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
88  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 160,000 - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ภายในปุาช้าห้วยเตย ประชาชนใช้สัญจรไปมา ภายในปุาช้าห้วยเตย (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ 15  ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ 15 หนา0.15เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 5 เมตร ยาว 64 เมตร มีความปลอดภัย
กวา่ 320 ยาว 64 เมตร 
พืน้ที่ไม่น้อยตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กวา้ง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง 
ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

89  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 127,000 - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกลุงใบ ชุมชนที่ 16 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกลุงใบ ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้สะดวกและ
กวา้ง 3 เมตร ยาว 85 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 255 
ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
90  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 42,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกตุ่ยไชย  ชุมชนที่ 16 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกตุ่ยไชย  ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 28 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 84 ตาราง 
เมตร  รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

91  โครงการปรับปรุงท่อลอดถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ปรับปรุงท่อลอดถนน - - 800,000 - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ชุมชนที่ ๑๖ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ชุมชนที่ ๑๖ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ทําการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ได้สะดวกและ
 ๔ ช่อง ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ มีความปลอดภัย
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ๑๕ 
เมตร จํานวน ๑ แห่ง ติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 67,000 67,000 67,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ 16 ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย  หนา 0.15 เมตร ได้สะดวกและ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 45 เมตร มีความปลอดภัย
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 135 
ตารางเมตร  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

93  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนนลูกรัง - - 350,000 350,000 350,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ตรอกฉลองชัยชุมชนที่ ๑๖ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกฉลองชัยชุมชนที่ ๑๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ยาว๑๐๐ เมตร ลงดินสูงเฉล่ีย ได้สะดวกและ
๐.๗๐ เมตร กวา้งเฉล่ีย มีความปลอดภัย
๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
ปริมาณดินกบไม่น้อยกวา่
๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร และลง
ลูกรังหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 
๖๐ ลูกบาศก์เมตร ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 102,000 102,000 102,000 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ตรอกสุพิมล ชุมชนที่ ๑๗ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ตรอกสุพิมล ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา๐.๑๕ ได้สะดวกและ

เมตร กวา้ง ๔ เมตร ยาว 42 มีความปลอดภัย
เมตร มีพืน้ที่ ไม่น้อยกวา่ 
168 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.50
เมตร ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง 
ติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบราย
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด 

95  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 60,000 60,000 - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ทางเชื่อมระหวา่งทางหลวง ประชาชนใช้สัญจรไปมา ทางเชื่อมระหวา่งทางหลวง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย แผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ ได้สะดวกและ
กับถนนสรรเพชร ชุมชน กับถนนสรรเพชร ชุมชน มีความปลอดภัย
ที่ ๑๗ ที่ ๑๗ หนา 0.15 เมตร

กวา้ง ๕ เมตร ยาว 21 เมตร
พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่  
105 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกวา้ง ๐.๕๐
เมตร ทั้งสองข้างรูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล 
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 483,000 - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ทางแยกจากทางหลวง ประชาชนใช้สัญจรไปมา ทางแยกจากทางหลวง (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
แผ่นดินหมายเลข 2177 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย แผ่นดินหมายเลข 2177 ได้สะดวกและ
ถึงบ่อน้ําต้ืนห้วยแซง ชุมชน ถึงบ่อน้ําต้ืนห้วยแซง ชุมชน มีความปลอดภัย
ที่ ๑๗ ที่ ๑๗ หนา 0.15 เมตร

กวา้ง ๖ เมตร ยาว 140 เมตร 
พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ ๑๔๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง กวา้ง ๐.๕๐ เมตร 
ทั้งสองข้าง ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ  -ปูองกันสัตวพ์าหนะ  -ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตที่ทิ้งขยะ - - 35,000,000 35,000,000 35,000,000  -มีร้ัว  -ปูองกันการระบาด กองช่าง

ระบบการจดัการขยะ นําโรค สัตวเ์ล้ียง ให้รอบพืน้ที่ส่วนที่เหลือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คอนกรีต ของเชื้อโรค
การลักลอบนําขยะ จํานวน 498 เมตร (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ที่ทิ้งขยะ  -ประชาชนพืน้ที่
มาทิ้งรวมถึงปูองกันขยะ  -ก่อสร้างโรงเรือน เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) จํานวน ใกล้เคียงไม่ได้รับ
ถูกลมพัดออกจาก คัดแยกขยะ  498 เมตร ความเดือดร้อน
ที่ทิ้งขยะการเก็บกักขยะ จํานวน 1 หลัง เร่ืองกล่ินเหม็น
ให้ถูกสุขลักษณะ  -ก่อสร้างโรงเรือนเคร่ืองจกัร  -มีโรงเรือน  -เทศบาลมีรายได้
 -เพือ่แก้ไขปัญหา คัดแยกขยะ คัดแยกขยะ เพิม่ขึ้นจากการ
เร่ืองกล่ินเหม็นและ จํานวน 1 หลัง จํานวน คัดแยกขยะ
สภาพแวดล้อม  -ก่อสร้างโรงเรือนที่จอด 1  หลัง
การจดัการขยะ เคร่ืองจกัร
ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น จํานวน 1 หลัง
 -เพือ่ให้มีระบบคัดแยก  -ก่อสร้างโรงเรือนปุย๋หมัก
ที่ได้มาตรฐาน ชีวภาพ จํานวน 1 หลัง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -เพือ่ให้มีเคร่ืองจกัร  -จดัซ้ือเคร่ืองคัดแยกขยะ  -มีโรงเรือน กองช่าง
สําหรับใช้งานในการ จํานวน 1 ชุด เคร่ืองจกัร
จดัการขยะ  -จดัซ้ือรถแบ็คโฮ คัดแยกขยะ

จํานวน 1 คัน จํานวน 
 -จดัซ้ือรถแทรกเตอร์ 1 หลัง
จํานวน 1 คัน
 -จดัซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง   -มีโรงเรือน
จํานวน 1 คัน ที่จอด

เคร่ืองจกัร
จํานวน 
1 หลัง

 -มีโรงเรือน
ปุย๋หมัก
ชีวภาพ
จํานวน 
1 หลัง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -มีเคร่ืองคัด กองช่าง
แยกขยะ
จํานวน1ชุด
 -มีรถแบ็คโฮ
จํานวน1 คัน
 -มีรถ
แทรกเตอร์
จํานวน1คัน
 -มีรถตัก
หน้าขุดหลัง 
จํานวน
1 คัน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
98 โครงการบํารงุรักษาและ เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและปรับปรุง - - - 1,000,000 1,000,000 ๑ คร้ัง มีการปูองกันตล่ิง กองช่าง

ปรับปรุงเขื่อนปูองกันตล่ิงพัง ปรับปรุงเขื่อนปูองกัน เขื่อนปูองกันตล่ิงพัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลําน้ํายามพังทลาย
ตล่ิงพัง ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร

 รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
99  โครงการขยายผิวจราจรถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ขยายผิวจราจรถนน 666,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

มิตรไมตรีถนนไทยพาณิชย์ ประชาชนใช้สัญจรไปมา มิตรไมตรีถนนไทยพาณิชย์ (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
และถนนสวรรค์ดิลก ได้สะดวกและมีความปลอดภัย และถนนสวรรค์ดิลกบริเวณ ได้สะดวกและ
บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ ตลาดสดเทศบาล ๑โดยทําการทุบ มีความปลอดภัย

ร้ือฟุตบาท(ทางเท้า) ค.ส.ล.ถนน
มิตรไมตรี ฝ่ังทิศใต้ช่วงระหวา่ง
ส่ีแยกตัดกับถนนสวรรค์ดิลกถึง
ส่ีแยกตัดกบัถนนอาทิตยอ์ทุัยทุบร้ือ

ฟุตบาท(ทางเท้า)ค.ส.ล.และ  
รางค.ส.ล.ถนนไทยพาณิชย ์
ฝ่ังทิศเหนือช่วงระหวา่ง
ส่ีแยกตัดกับถนนสวรรค์ดิลก 
ถึงส่ีแยกตัดกับถนนอาทิตย์
อุทัย ทุบร้ือฟุตบาท(ทางเท้า)
ค.ส.ล.ถนนสวรรค์ดิลก 
ฝ่ังทิศตะวนัออกช่วงระหวา่ง
ส่ีแยกไทยพาณิชยถ์ึงส่ีแยก
ตัดกับถนนมิตรไมตรี 
รวมพืน้ที่ทุบร้ือไม่น้อยกวา่ ๖๑๗ 
ตารางเมตร กอ่สร้างถนนค.ส.ล.

หนา ๐.๑๕ เมตร มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
๓๖๔ ตารางเมตร และก่อสร้างฝา
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. มีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่251.54 ตารางเมตร 
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
 รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 โครงการก่อสร้าง ขยายผิว  - เพือ่เพิม่พืน้ที่การจราจรให้  - ขุดดินปรับระดับพืน้ดินเดิมฝ่ัง - 523,000 - - - 1 สาย  - มีพืน้ที่การจราจร กองช่าง

จราจรถนนรวมมิตรข้าง มีมาตรฐาน โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา (งบเทศบาล) เพิม่ขึ้นและมีมาตรฐาน
โรงเรียนอากาศอํานวย กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 335
ศึกษา ชุมชนที่ 15 เมตร ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กวา้ง

เฉล่ีย 3 เมตร ยาว 335 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
(ไม่รวมบ่อพัก)ไม่น้อยกวา่ 955 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กวา้งเฉล่ีย 0.50เมตร(ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้าง ของท้องถิ่น 

แบบเลขที่ ท.1-01 ) ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูายรูปแบบ
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
101 โครงการก่อสร้าง ขยายผิว  - เพือ่เพิม่พืน้ที่การจราจรให้  - ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน - 254,000 - - - 1 สาย  - มีพืน้ที่การจราจร กองช่าง

จราจรถนนรวมมิตรข้าง มีมาตรฐาน รวมมติรขา้งโรงเรียนอากาศอํานวย (งบเทศบาล) เพิม่ขึ้นและมีมาตรฐาน
โรงเรียนอากาศอํานวย ศึกษา(ชว่งที่ 2) ชมุชนที่ 15โดยทํา

ศึกษา  ชุมชนที่ 15 การขุดดินปรับระดับพืน้ดินเดิม
ฝ่ังโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา
กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 154
เมตร ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กวา้ง
เฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 154 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
(ไม่รวมบ่อพัก) ไม่น้อยกวา่ 441
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กวา้งเฉล่ีย 0.50เมตร(ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้าง ของท้องถิ่น 

แบบเลขที่ ท.1-01 ) ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูายรูปแบบ
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
102 โครงการก่อสร้างอาคารตลาด เพือ่ก่อสร้างอาคารตลาด  -ก่อสร้างอาคารตลาด 5,000,000  - - - - 1 หลัง มีอาคารตลาด กองช่าง

เทศบาล หลังใหม่ เทศบาลหลังใหม่ เทศบาล หลังใหม่ (เทศบาล) เทศบาลหลังใหม่
ขนาดกวา้ง ๔๐ เมตร 
ยาว 50 เมตร มีพืน้ที่ใช้สอย 
๒,๐๐๐  ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน  1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

103 โครงการจดัทําแผง โครงการจดัทําแผง  -จดัทําแผงตลาดสด - - - - 500,000 จํานวน 100 มีตลาดที่มีความ กองสาธารณสุข
จําหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาล จําหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาล เทศบาล จํานวน 100 แผง (งบเทศบาล) แผง เป็นระเบียบสะอาด และส่ิงแวดล้อม/

 -จา้งทําแผงจําหน่ายสินค้า - - - - 320,000 ถูกหลักสุขาภิบาล กองช่าง
ในตลาดสดเทศบาล 1 (งบเทศบาล) มีตลาดที่มีความ

เป็นระเบียบสะอาด
ถูกหลักสุขาภิบาล

104 โครงการก่อสร้างศาลาอเนก เพือ่ให้มีศาลาอเนกประสงค์   -ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ - - 260,000 260,000 260,000 1 หลัง มีศาลาประชาคม กองช่าง
ประสงค์ ชุมชนที่ ๑ ใช้กิจกรรมในชุมชน ชุมชนที่ ๑ อาคาร ค.ส.ล. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ใช้กิจกรรม

ชั้นเดียว ขนาดกวา้ง 8 เมตร ในชุมชน
ยาว ๑๒ เมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

105 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 500,000 500,000 500,000 6 คร้ัง มีการบํารุงรักษา กองช่าง
ตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุง

ตลาดสดเทศบาล

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106  โครงการก่อสร้างห้องน้ําศาลา เพือ่ให้มีการก่อสร้างห้องน้ํา  - ก่อสร้างห้องน้ําศาลา - - 90,000 90,000 90,000 1 หลัง มีการก่อสร้างห้องน้ํา กองช่าง

เอนกประสงค์ ชุมชนที่ 5 ศาลาเอนกประสงค์ เอนกประสงค์ ชุมชนที่ 5 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศาลาเอนกประสงค์
อํานวยความสะดวกในชุมชน อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาดกวา้ง อํานวยความสะดวก

2 เมตร ยาว3เมตร จํานวน 1หลัง 
รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 
107  โครงการก่อสร้างศาลาอเนก เพือ่ให้มีศาลาประชาคม  - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ - - 260,000 260,000 260,000 1 หลัง มีศาลาประชาคม กองช่าง

ประสงค์หอปูตุา ก่อสร้างอาคาร เพือ่ใช้กิจกรรม หอปูตุา ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ใช้กิจกรรม
 ค.ส.ล. ในชุมชน ชั้นเดียว ขนาดกวา้ง 8 เมตร ในชุมชน

ยาว 12 เมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

108  โครงการขยายผิวจราจรพร้อม เพือ่ให้มีถนนมาตรฐาน  - ขยายผิวจราจรพร้อมระบบ - - 29,000,000 29,000,000 29,000,000 1 โครงการ มีถนนมาตรฐาน กองช่าง
ระบบระบายน้ําถนนสายหลัก ระบายน้ําได้ดีถนนสายหลัก ระบายน้ําถนนสายหลักทุกสาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระบายน้ําได้ดี

สายรอง  หนา ๐.๑๕ เมตร กวา้งเฉล่ีย ถนนสายหลัก
 1.50 เมตร ยาว 17 เมตรพืน้ที่ สายรอง
ไม่น้อยกวา่ 51 ตารางเมตร 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

109 โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ เพือ่ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ - กวา้ง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง  - 600,000 600,000  -  - 1 หลัง มีห้องน้ํา ห้องสุขา ที่ถูก กองช่าง
ปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ 8 ปุาช้าคุ้มใต้ที่ถูกสุขลักษณะและ 3 เมตร ห้องน้ําหญิง 2 ห้อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สุขลักษณะและเป็น

เป็นมาตรฐานอเพือ่อํานวย ห้องน้ําชาย 2 ห้อง และห้องน้ํา มาตรฐาน
ความสะดวกให้กับประชาชน คนพิการ 1 ห้อง มุงหลังคา

กระเบือ้งลอนคู่ พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ  1  ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
110 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน - ก่อสร้างถนนลูกรังถนน - - 96,000 - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

นาวาสวสัด์ิไปจรดน้ําจั้น ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนนาวาสวสัด์ิไปจรดน้ําจั้น (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ 9,10 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ 9,10 ต่อจากถนน ได้สะดวกและ

คอนกรีตเสริมเหล็ก กม. 0+000 มีความปลอดภัย
-กม. 0+277 กวา้ง 7.00 เมตร
 ยาว 277 เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 
เมตร มีปริมาตรหินลูกรังไม่
น้อยกวา่ 864 ลูกบาศก์เมตร

111 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน - ก่อสร้างถนนลูกรังถนน - - 280,000 - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
อากาศพัฒนา ชุมชนที่ 10 ประชาชนใช้สัญจรไปมา อากาศพัฒนา ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา

ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้สะดวกและ
กม. 0+000 - กม.0+895 กวา้ง มีความปลอดภัย
5.00 เมตร ยาว 895 เมตร หนา
เฉล่ีย0.50เมตร มปีริมาตรหินลูกรัง
ไม่น้อยกวา่ 2,461 ลูกบาศก์เมตร

112 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน - ก่อสร้างถนนลูกรังข้างสํานักงาน - - 189,000     - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลอากาศ ประชาชนใช้สัญจรไปมา เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ชมุชน (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
อํานวย ชุมชนที่ 16 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ที่ 16 ลงลูกรังกวา้ง 5.00 เมตร ได้สะดวกและ

ยาว 83 เมตร หนา 0.20 เมตร มีความปลอดภัย
กวา้ง 5.00 เมตร หนา0.50 เมตร 
ยาว 27 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร
หนา 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร 
กวา้ง 3.90 เมตร หนา0.30 เมตร 
ยาว 40 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร
หนา 0.30 เมตร ยาว 103.70 
เมตร กวา้ง 5.00 เมตร หนา
0.50 เมตร ยาว 144 เมตร
รวมปริมาตรหินลูกรัง 1,709.30
ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 1,600,000 - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนอากาศพัฒนา ประชาชนใช้สัญจรไปมา เสริมเหล็ก ถนนอากาศพัฒนา (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ชุมชนที่ 17 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ชุมชนที่ 17 กวา้ง 5.00 เมตร ได้สะดวกและ

ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,950 
ตารางเมตร

114 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนน - - 468,000     - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
ถนนสวรรค์ดิลก เร่ิมจากแยกไทย ประชาชนใช้สัญจรไปมา สวรรค์ดิลกเร่ิมจากแยกถนนไทย (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
พาณิชยส้ิ์นสุดถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย พาณิชยส้ิ์นสุดถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ได้สะดวกและ
ทั้งสองข้าง ชุมชนที่ 14,15, ทั้งสองข้าง ชุมชนที่ 14,15, มีความปลอดภัย
16,17 16,17 เปล่ียนฝาบ่อพักคสล.เป็น

ฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 41 ฝา 
ขยายผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 1.50
ยาวรวมประมาณ 361 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
541.80 ลูกบาศก์เมตร ทุบร้ือ
คันหินคอนกรีต 361 เมตร ทุบร้ือ
พืน้ทางเท้า 614 ตารางเมตร

115 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน - เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก - - 1,311,000  - - 1 สาย มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง
คอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ประชาชนใช้สัญจรไปมา คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
เร่ิมจากแยกถนนทางหลวง 2094 ได้สะดวกและมีความปลอดภัย กวา้งเฉล่ีย 9.60 - 10.00 เมตร ได้สะดวกและ
ส้ินสุดแยกถนนสวรรค์ดิลก ความยาวรวม 431 เมตรหรือพื้นที่ มีความปลอดภัย

ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกวา่ 4,222 ตารางเมตร
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 โครงการปรับปรุงสวนหยอ่ม - เพือ่ปรับปรุงสวนหยอ่ม - เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุง - 70,000 70,000 - - 1 แห่ง ภูมิทัศน์สวนหยอ่ม กองช่าง

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สวนหยอ่มซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สวยงาม

117 โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ - เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือปูาย - 120,000 - - - 6 ปูาย - เพือ่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ พระราชกรณียกิจ (งบเทศบาล) สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
พิธบีรมราชาภิเษก บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ มหาวชิราลงกรณ

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช บดินทรเทพยวรางกูร 
บรมราชาภิเษก พิธบีรมราชาภิเษก  ภายใต้ เนื่องในโอกาสมหามงคล

โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน พระราชพิธบีรมราชา
 เฉลิมพระเกียรติ ขนาด 1.50 ภิเษก
 x 2.50 เมตร จํานวน 6 ปูาย

118 โครงการก่อสร้างปูายถนนเฉลิม - เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ - เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างปูายถนน - 200,000 - - - 1 ปูาย - เพือ่เฉลิมพระเกียรติ กองช่าง
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา พระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส (งบเทศบาล) สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
มงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน มหามงคลพระราชพิธบีรมราชา มหาวชิราลงกรณ

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี ภิเษก ภายใต้ โครงการ 1 อําเภอ บดินทรเทพยวรางกูร 
บรมราชาภิเษก 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติรูปแบบ เนื่องในโอกาสมหามงคล

รายละเอียดตามแบบกรมโยธา พระราชพิธบีรมราชา
ธกิารและผังเมือง จํานวน 1 ปูาย ภิเษก

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
119 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพือ่พัฒนาและปรับปรุงสวน -ปรับพืน้ที่ เพิม่พืน้ที่สีเขียว ปลูก - 2,000,000  2,000,000   -  - 1 แห่ง - มีสวนสาธารณะ กองช่าง

สวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ สาธารณะในที่ราชพัสดุหน้า ต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองติดต้ังไฟส่อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พักผ่อนหยอ่นใจ
หน้าโรงพยาบาลอากาศอํานวย โรงพยาบาลอากาศอํานวย สวา่ง จดัทําปูายเฉลิมพระเกียรติฯ - มีสวนสุขภาพใน

ก่อสร้างศาลาพักผ่อน ห้องน้ํา การออกกําลังกาย
สาธารณะและทางวิ่งออก และมีพืน้ที่สีเขียว
กําลังและส่วนควบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิม่มากขึ้น

120 โครงการจดัสร้างสวนสุขภาพ เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของ - จดัหาเคร่ืองออกกําลังกาย - 500,000     500,000     500,000     500,000     1 แห่ง - ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง
ลานรวมใจไทโยย้ ประชาชนในชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สุขภาพร่างกายแข็งแรง

121 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพือ่พัฒนาและปรับปรุงสวน -ปรับพืน้ที่ เพิม่พืน้ที่สีเขียว ปลูก - 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1 แห่ง - มีสวนสาธารณะ กองช่าง
สวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ สาธารณะในที่ราชพัสดุ ต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ติดต้ังไฟ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พักผ่อนหยอ่นใจ
ข้างสาธารณสุขอําเภอ ข้างสาธารณสุขอําเภอ ส่องสวา่ง จดัทําปูาย ก่อสร้าง - มีสวนสุขภาพใน
อากาศอํานวย อากาศอํานวย ศาลาพักผ่อนห้องน้ําสาธารณะ การออกกําลังกาย

และทางวิ่งออกกําลังและส่วนควบ และมีพืน้ที่สีเขียว
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพิม่มากขึ้น

122 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพือ่พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ-ปรับพืน้ที่ เพิม่พืน้ที่สีเขียว ปลูก - 500,000     500,000     500,000     500,000     1 แห่ง - มีสวนสาธารณะ กองช่าง
สวนสุขภาพภูมิทัศน์ท้ายเขื่อน ในที่ราชพัสดุท้ายเขื่อน ต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ติดต้ังไฟ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พักผ่อนหยอ่นใจ

ส่องสวา่ง จดัทําปูาย - มีสวนสุขภาพใน
ห้องน้ําสาธารณะและทางวิ่ง การออกกําลังกาย
ออกกําลังและส่วนควบอื่น และมีพืน้ที่สีเขียว
ที่เกี่ยวข้อง เพิม่มากขึ้น

123 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 คร้ัง มีถนน ทางเท้า กองช่าง
ถนนทางเท้า ทางระบายน้ํา ปรับปรุงถนนทางเท้า ถนนทางเท้าทางระบายน้ํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทางระบายน้ํา 

ทางระบายน้ํา ชุมชนที่ ๑-๑๗ มีมาตรฐาน
124 โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและซ่อมแซม - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 คร้ัง มีถนน ทางเท้า กองช่าง

ถนนทางเท้า ทางระบายน้ํา ซ่อมแซมถนนทางเท้า ถนนทางเท้าทางระบายน้ํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทางระบายน้ํา 
 ทางระบายน้ํา ชุมชนที่ ๑-๑๗ มีมาตรฐาน

งบประมาณ

127



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
125 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - 1,200,000 - - - 1 โครงการ มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนไทยพาณิชยฝ่ั์งทิศใต้  ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนไทยพาณิชยฝ่ั์งทิศใต้  (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ช่วงส่ีแยกถนนธาราสวาท ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ช่วงส่ีแยกถนนธาราสวาท ได้สะดวกและ
ถึงแยกถนนอุดมรัตน์ ถึงแยกถนนอุดมรัตน์ ชุมชนที่ 12 มีความปลอดภัย
ชุมชนที่ 12 โดยการวางท่อระบายน้ํา 

 ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร 
ยาว 96 เมตร พร้อมวางบ่อพัก
ขนาด 1.30x1.50 เมตร 
ฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 
14 บ่อ รวมระยะทาง
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 115 เมตร  
และติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน  1 ปูาย  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด  

งบประมาณ

128



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
126  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ให้มีถนนที่มีมาตรฐาน  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1 โครงการ มีถนนที่มาตรฐาน กองช่าง

ถนนธาราสวาทฝ่ังทิศ ประชาชนใช้สัญจรไปมา ถนนธาราสวาทฝ่ังทิศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสัญจรไปมา
ตะวนัออก ซอยศาลเจา้ปูุ ได้สะดวกและมีความปลอดภัย ตะวนัออก ซอยศาลเจา้ปูุ ได้สะดวกและ
ฝ่ังทิศเหนือ ซอยลุงเปีย๊ก ฝ่ังทิศเหนือ ซอยลุงเปีย๊ก มีความปลอดภัย
ฝ่ังทิศตะวนัตก ฝ่ังทิศตะวนัตก 
ชุมชนที่ 12,13 ชุมชนที่ 12,13

โดยการวางท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
ยาว 329 เมตรพร้อมวางบ่อพัก
ขนาด 0.80x1.00 เมตร 
ฝาตะแกรงเหล็กจํานวน 38 
บ่อ รวมระยะทางก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 367 เมตร และ
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน 
1 ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด  

งบประมาณ

129



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
127 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 5,227,000 5,227,000 5,227,000 1 โครงการ มีรางระบายน้ํา กองช่าง

ซอยประชาร่วมใจทั้งสองฝ่ัง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยประชาร่วมใจทั้งสองฝ่ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑ ก่อสร้างระบบ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ระบายน้ํารางยขูนาด 
๐.๔๐x๐.๗๕ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 
๑,๓๓๘ เมตร พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

128  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 3,672,000 3,672,000 3,672,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยท่าค้อพัฒนา ทั้งสองข้าง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยท่าค้อพัฒนา ทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑ วางท่อ ค.ส.ล. ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม มอกชั้น ๓ ขนาด Dia.๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑,๒๒๔ เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

130



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
129  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

และอาคารระบายน้ํา ระบายน้ําที่มาตรฐาน และอาคารระบายน้ํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
บ่อบําบัดร่องกระดัน ปูองกันและลดปัญหา บ่อบําบัดร่องกระดัน ลดปัญหาน้ําท่วม
ชุมชนที่ 2 น้ําท่วม ชุมชนที่ 2 จํานวน 3 ช่อง

ขนาด 2X3 เมตร ยาว 
10 เมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

130  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,127,000 1,127,000 1,127,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยดุสิต ชุมชนที่ 2 ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยดุสิต ชุมชนที่ 2 แบบรางยู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา ทั้งสองข้างขนาดกวา้ง 0.40เมตร ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ความยาวไม่น้อยกวา่ 

322 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

131



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131  โครงการก่อสร้างระบบระบาย เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบาย - - 5,289,200 5,289,200 5,289,200 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

น้ําปูองกันน้ําท่วมถนนนาวา ระบายน้ําที่มาตรฐาน น้ําปูองกันน้ําท่วมถนนนาวา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
สวสัด์ิ ช่วงหน้าวดัจอมแจง้ ปูองกันและลดปัญหา สวสัด์ิ ช่วงหน้าวดัจอมแจง้ ลดปัญหาน้ําท่วม
ถึงสะพานข้ามลําน้ํายาม น้ําท่วม ถึงสะพานข้ามลําน้ํายาม 
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนที่ ๒ก่อสร้างคันปูองกัน

น้ําท่วม ยกระดับเดิม 
ด้วยกําแพงรูปตัว แอล
 ผิวจราจร ค.ส.ล. กวา้ง 6  
เมตร ยาว 280 เมตร
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๖๘๐
ตารางเมตร ก่อสร้าง ค.ส.ล.
มอก.ชั้น ๓ Dia.๐.๖๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกวา่
๒๘๐ เมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
แบบกรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองและตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

132



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
132  โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างคลองระบายน้ํา - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ร่องกระดัน ชุมชนที่ ๒,๓ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ร่องกระดัน ชุมชนที่ ๒,๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบคลองระบายน้ําคอนกรีต ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม เสริมเหล็ก แบบ ข.๒ ขนาด

๖ เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่
300 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ทั้งสองข้าง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง ๓ เมตร พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน ๑ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

133  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 896,000 896,000 896,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยลีโอ ชุมชนที่ 2 ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยลีโอ ชุมชนที่ 2 แบบรางยู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา ทั้งสองข้าง ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม เมตร  ความยาวไม่น้อยกวา่ 

256 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

133



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
134  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนธาราสวาททั้งสองฝ่ัง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนธาราสวาททั้งสองฝ่ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๒,๓,๔,๑๒,๑๓ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๒,๓,๔,๑๒,๑๓ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก 
ชั้น ๓ ขนาด Dia.๐.๖๐ เมตร
ความยาว ๓๔๒ เมตร 
ร้ือถอนท่อเดิมความยาว
ไม่น้อยกวา่ ๔๐๗ เมตร
ก่อสร้างท่อค.ส.ล. มอก.
ชั้น ๓ ขนาดDia.0.80 เมตร
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๗๑๕ เมตร ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําแบบรางย ู ขนาด
๐.๔๐x๐.๗๕  เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๔๘๘ เมตรพร้อมติดต้ังปูาย  
โครงการจํานวน  1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียดตามแบบ 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง
และตามที่เทศบาล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

134



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
135  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,183,000 1,183,000 1,183,001 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยอโศก 2 ชุมชนที่ 2 ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยอโศก 2 ชุมชนที่ 2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางย ูทั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 

ความยาวไม่น้อยกวา่ 
338 เมตร พร้อมทุบร้ือ
ผิวจราจรทั้งสองข้างกวา้ง
เฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 67.60 
ตารางเมตร ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามที่
เทศบาลอากาศอํานวยกําหนด

136  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 355,000 355,000 355,001 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ตรอกตาลาว ชุมชนที่ ๓ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกตาลาว ชุมชนที่ ๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Dia ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ๐.๖๐ เมตร ความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๔๔ เมตร
พร้อมปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

135



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
137  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 3,282,000 3,282,000 3,282,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนมิตรไมตรีช่วงส่ีแยกตัด ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนมิตรไมตรีช่วงส่ีแยกตัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
กับทางหลวงแผ่นดิน 2094 ปูองกันและลดปัญหา กับทางหลวงแผ่นดิน 2094 ลดปัญหาน้ําท่วม
ถึงร่องกะดัน ฝ่ังทิศเหนือ น้ําท่วม ถึงร่องกะดัน ฝ่ังทิศเหนือ 
ชุมชนที่ 2,3 ชุมชนที่ 2,3 โดยวางท่อ 

ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 Dia. 
1.20 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 284 เมตร 
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
สําหรับท่อ Dia 1.20 เมตร 
จํานวน 24 บ่อพักและ
ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
ขนาด 1.80x1.50 เมตร 
2 ช่อง ยาว 10 เมตร
จํานวน 1 จดุ พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน 1ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบโยธาธกิารและ
ผังเมืองและตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

136



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
138  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา - - 230,000 230,000 230,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

แบบฝาปิดซอยอุดมสุข ระบายน้ําที่มาตรฐาน แบบฝาปิดซอยอุดมสุข (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๓ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๓ ความยาว ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ๑๑๐ เมตร พร้อมปูาย
โครงการจํานวน  1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

139  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา - - 230,000 230,000 230,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
แบบฝาปิดซอยอโศก ระบายน้ําที่มาตรฐาน แบบฝาปิดซอยอโศก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๓  ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๓  ความยาว ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ๑๑๐ เมตร ติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามที่เทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

137



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
140  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ตรอกเหินฟูา ชุมชนที่ ๓ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกเหินฟูา ชุมชนที่ ๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ๐.๔๐ เมตร ความยาวไม่

น้อยกวา่ ๑๒๐ เมตร พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

141  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา - - 128,000 128,000 128,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ค.ส.ล.ตรอกอินเดีย ระบายน้ําที่มาตรฐาน ค.ส.ล.ตรอกอินเดีย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๔ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๔ พร้อมบ่อพัก ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม สองข้างความยาว ๔๐ เมตร 
ขนาด ค.ส.ล.
กวา้ง ๐.๕๐ เมตร
ลึก ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย  รูปแบบ
รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

138



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
142  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา - - 640,000 640,000 640,001 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

 ค.ส.ล.ซอยต้อง ชุมชนที่ ๕ ระบายน้ําที่มาตรฐาน  ค.ส.ล.ซอยต้อง ชุมชนที่ ๕ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา พร้อมบ่อพักสองข้างถนน ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ความยาว ๒๐๐ เมตร 

ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร
ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด 
ตะแกรงเหล็ก ติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด 
ตามที่เทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

143  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา - - 960,000 960,000 960,001 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ค.ส.ล.ซอยเกตแก้ว  ชุมชนที่ ๕ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ค.ส.ล.ซอยเกตแก้ว  ชุมชนที๕่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา พร้อมบ่อพักสองข้างถนน ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ความยาว ๓๐๐ เมตร ขนาด

ค.ส.ล.  กวา้ง ๐.๕๐ เมตร
ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด 

งบประมาณ

139



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
144  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 9,927,510 9,927,510 9,927,510 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนมิตรไมตรี  ชุมชนที่ ๕,๖ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนมิตรไมตรี  ชุมชนที่ ๕,๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม มอก.ชั้น ๓ Dia ๐.๘๐เมตร  

ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๓๑๑ เมตร  ก่อสร้าง
ท่อระบาย น้ํา ค.ส.ล.มอก.
ชั้น ๓ Dia ๑.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่  
๓๖๕ เมตร ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ 
Dia ๑.๒๐ เมตร  ความยาว 
ไม่น้อยกวา่  ๒๘๔  เมตร  
ก่อสร้าง ท่อลอดเหล่ียม 
๒-๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร
๑ แห่ง ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง
กําหนดและตามที่เทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

140



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
145  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 191,422 191,422 191,422 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ตรอกพรมบุตร ชุมชนที่ ๖ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกพรมบุตร ชุมชนที่ ๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางย ูขนาด ๐.๔๐x ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ๐.๗๕ เมตร ความยาว 

ไม่น้อยกวา่ ๔๙ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

146 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 390,000 390,000 390,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนนาวาสวสัด์ิ ช่วงแยก ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนนาวาสวสัด์ิ ช่วงแยก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ซอยสันติภาพถึงแยก ปูองกันและลดปัญหา ซอยสันติภาพถึงแยก ลดปัญหาน้ําท่วม
ถนนรวมมิตร ทั้งสองข้าง น้ําท่วม ถนนรวมมิตร ทั้งสองข้าง
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนที่ ๖ วางท่อ ค.ส.ล. 

มอก.ชั้น ๓ ขนาด Dia. 
๐.๖๐ เมตรขาว ๑๓๐ เมตร
 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

141



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
147  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,966,000 2,966,000 2,966,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนสวรรค์ดิลกช่วง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนสวรรค์ดิลกช่วง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ถนนนาวาสวสัด์ิถึงส่ีแยก ปูองกันและลดปัญหา ถนนนาวาสวสัด์ิถึงส่ีแยก ลดปัญหาน้ําท่วม
ถนนมิตรไมตรีตัดกับ น้ําท่วม ถนนมิตรไมตรีตัดกับ
ถนนสวรรค์ดิลก ทั้งสองข้าง ถนนสวรรค์ดิลก ทั้งสองข้าง
ชุมชนที่ 6,7 ชุมชนที่ 6,7 ก่อสร้าง 

ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3
ขนาด Dia 0.60 เมตร
 ยาวไม่น้อยกวา่ 621 เมตร 
พร้อมบ่อพักสําหรับท่อค.ส.ล.
Dia 0.60 เมตร 
จํานวน 59 บ่อ พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองและ
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

142



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
148  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,768,000 2,768,000 2,768,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนรวมมิตร (ทิศตะวนัออก) ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนรวมมิตร (ทิศตะวนัออก) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 6 ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 6 โดยการวางท่อ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 Dia.๐.๖๐
เมตรความยาวไม่น้อยกวา่
340เมตร และก่อสร้างบ่อพัก
 ค.ส.ล.สําหรับท่อ Dia. 0.60
เมตร จํานวน 30 บ่อพัก 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
 จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบโยธาธกิาร
และผังเมืองและตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

149 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยสันติภาพ ชุมชนที่ ๖ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยสันติภาพพ ชุมชนที่ ๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้างขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง ๐.๔๐ เมตรความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๕๔๐ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

143



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
150  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนสวรรค์ดิลก ช่วงระหวา่ง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนสวรรค์ดิลก ช่วงระหวา่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ถนนนาวาสวสัด์ิถึง ปูองกันและลดปัญหา ถนนนาวาสวสัด์ิถึง ลดปัญหาน้ําท่วม
ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 6,7 น้ําท่วม ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 6,7

โดยวางท่อ ค.ส.ล.มอก.
ชั้น 3 Dia 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 610 เมตร
และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
สําหรับท่อ Dia.0.60 เมตร  
จํานวน 57 บ่อพัก 
พร้อมติดต้ังปูาย 
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองและ
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

144



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา - - 1,609,000 1,609,000 1,609,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ชุมชนที่ ๗ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ชุมชนที่ ๗ แบบรางยู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา ทั้งสองข้างกวา้ง ๐.๗๐ เมตร ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ยาวไม่น้อยกวา่ ๖๔๐ เมตร

ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

152 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ - เพือ่ปรับปรุงสวนสาธารณ ก่อสร้างลานจอดรถ อาคาร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 คร้ัง มีการปรับปรุง กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 72 ขายสินค้า ห้องน้ํา ทางเดิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สวนสาธารณ

 พรรษา ศึกษาธรรมชาติศาลาพักผ่อน เฉลิมพระเกียรติ 72
และปรับปรุงถนนภายใน พรรษา
พร้อม ติดต้ังไฟูฟูาส่องสวา่ง
ภายใน พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

งบประมาณ

145



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
153  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 8,997,000 8,997,000 8,997,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนอาทิตยอ์ุทัยฝ่ังทิศ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนอาทิตยอ์ุทัยฝ่ังทิศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ตะวนัตก ชุมชนที่ ๗,๘, ปูองกันและลดปัญหา ตะวนัตก ชุมชนที่ ๗,๘, ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ๑๖,๑๗  ก่อสร้างท่อ
 ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Dia
๐.๖๐ เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่  ๓๒๐ เมตร 
ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด Dia ๐.๘๐ เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ ๗๒๙ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

146



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 875,000 875,000 875,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนเลียบริมตล่ิงน้ํายาม ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนเลียบริมตล่ิงน้ํายาม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 7  ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 7  แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
250 เมตร พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน1 ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

155  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 234,000 234,000 234,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยเมฑานุสรณ์ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยเมฑานุสรณ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
(ฝ่ังทิศตะวนัตก) ชุมชนที่ 7 ปูองกันและลดปัญหา (ฝ่ังทิศตะวนัตก) ชุมชนที่ 7 ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม แบบรางย ูขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 67 เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย  รูปแบบราย
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ

147



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
156  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 395,000 395,000 395,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยบูรพา 2 (ฝ่ังทิศเหนือ) ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยบูรพา 2 (ฝ่ังทิศเหนือ) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 7 ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 7 แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่
113 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

157  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,436,000 2,436,000 2,436,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยก้องนภา ชุมชนที่  ๗ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยก้องนภา ชุมชนที่  ๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้างขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง ๐.๔๐ เมตรความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๖๙๖ เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบราย
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ

148



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,827,000 1,827,000 1,827,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยพนาวลัย ์๒ ชุมชนที่ ๘ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยพนาวลัย ์๒ ชุมชนที่ ๘ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๕๒๒ เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

159  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 462,000 462,000 462,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยแคนทิพยด์อกคูณ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยแคนทิพยด์อกคูณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ทั้งสองข้าง  ชุมชนที่ 9 ปูองกันและลดปัญหา ทั้งสองข้าง  ชุมชนที่ 9 ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม แบบรางย ูขนาดกวา้ง 
0.40 เมตรความยาว
ไม่น้อยกวา่ 154 เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
160  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 7,726,000 7,726,000 7,726,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยระเบียบ ทั้งสองข้าง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยระเบียบ ทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 9 ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 9 โดยางท่อ ค.ส.ล. ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม มอก.ชั้น 3 Dia.0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
878 เมตร และก่อสร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล.สําหรับท่อ
 Dia. 0.60 เมตร 
จํานวน 62 บ่อพัก 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

161  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ข้างวดัไตรภูมิด้านทิศตะวนัออก ระบายน้ําที่มาตรฐาน ข้างวดัไตรภูมิด้านทิศตะวนัออก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ทั้งสองข้าง ชุมชนที่๙ ปูองกันและลดปัญหา ทั้งสองข้าง ชุมชนที่๙ แบบ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม รางย ูขนาด กวา้ง 0.40 เมตร
ความยาวไม่น้อกวา่312เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบราย 
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
162  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 14,835,600 14,835,600 14,835,600 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนนาวาสวสัด์ิทั้งสองข้าง  ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนนาวาสวสัด์ิทั้งสองข้าง  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 9  โดยวางท่อ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 9  โดยวางท่อ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 Dia. 
0.60 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 1,902 เมตร 
และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.
สําหรับท่อ Dia. 0.60 เมตร
จํานวน  96   บ่อพัก 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

163  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,856,000 2,856,000 2,856,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนอากาศพัฒนา ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนอากาศพัฒนา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ฝ่ังทิศตะวนัออก ช่วงส่ีแยก ปูองกันและลดปัญหา ฝ่ังทิศตะวนัออก ช่วงส่ีแยก ลดปัญหาน้ําท่วม
ตัดกับถนนนาวาสวสัด์ิถึง น้ําท่วม ตัดกับถนนนาวาสวสัด์ิถึง
ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 9  ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 9  

โดยวางท่อ ค.ส.ล.มอก.
ชั้น 3 Dia. 0.60 เมตร
ความยาวไม่น้อยกวา่ 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
354 เมตร และก่อสร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล.สําหรับท่อ Dia.
0.60 เมตร จํานวน 33 
บ่อพัก พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบโยธาธกิาร
และผังเมืองและ
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

164  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,058,000 2,058,000 2,058,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนชายทุ่ง ชุมชนที่  ๑๐ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนชายทุ่ง ชุมชนที่  ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง ๐.๔๐ เมตรความยาว

ไม่น้อยกวา่๕๘๘ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
165  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 9,180,000 9,180,000 9,180,000 มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนสิงห์ยอดทอง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนสิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๐ ปูองกันและลดปัญหา วางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาด Dia.๐.๖๐เมตร พร้อม
บ่อพักทั้งสองข้าง ความยาว
ไม่น้อยกวา่ ๓,๐๖๐ เมตร
พร้อมปูายโครงการจํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

166  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 3,718,000 3,718,000 3,718,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยข้างวดัอุดมรัตนาราม ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยข้างวดัอุดมรัตนาราม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ด้านทิศใต้ฝ่ังทิศเหนือ ปูองกันและลดปัญหา ด้านทิศใต้ฝ่ังทิศเหนือ ลดปัญหาน้ําท่วม
ชุมชนที่ ๑๑,๑๒  น้ําท่วม ชุมชนที่ ๑๑,๑๒ แบบรางย ู

ขนาด ๑x๑.๕๐ เมตร 
ความยาว  ๓๒๖ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
167  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,617,000 1,617,000 1,617,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยหลังสวนทั้งสองข้าง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยหลังสวนทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 11 ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 11 แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดความกวา้ง0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
462 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

168  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 8,349,000 8,349,000 8,349,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยข้างวดัอุดมรัตนาราม ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยข้างวดัอุดมรัตนาราม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ด้านทิศใต้ ฝ่ังทิศเหนือ ปูองกันและลดปัญหา ด้านทิศใต้ ฝ่ังทิศเหนือ ลดปัญหาน้ําท่วม
ชุมชนที่ ๑๑ น้ําท่วม ชุมชนที่ ๑๑ แบบรางย ู

ขนาดกวา้ง ๑ เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ ๓๗๐ เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
169  โครงการ ก่อสร้างระบบระบาย เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบาย - - 798,000 798,000 798,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

น้ําซอยลุงแดง ชุมชนที่ ๑๑ ระบายน้ําที่มาตรฐาน น้ําซอยลุงแดง ชุมชนที่ ๑๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๒๒๘ เมตร 
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

170  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 6,514,000 6,514,000 6,514,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนอุดมรัตน์ ทั้งสองข้าง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนอุดมรัตน์ ทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๑,๑๒ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๑,๑๒ แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ ๑๑๕ เมตร และ
แบบรางยขูนาดกวา้ง ๐.๘๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกวา่ ๗๐๕ เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จํานวน
 ๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียดตาม
แบบกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
171  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 3,922,400 3,922,400 3,922,400 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนอุดมรัตน์ฝ่ังทิศเหนือ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนอุดมรัตน์ฝ่ังทิศเหนือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๒ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๒ แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาด ๑x๑.๕๐ เมตร 
ความยาว ๓๔๔ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

172  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยศาลเจา้ปูตุาฝ่ังทิศเหนือ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยศาลเจา้ปูตุาฝ่ังทิศเหนือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๒ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๒ ก่อสร้างท่อ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.
ชั้น ๓ ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร
 ความยาว ไม่น้อยกวา่ ๑๔๕
เมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย  รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง
และตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
173  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 4,662,000 4,662,000 4,662,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยลุงเปีย๊ก  ชุมชนที่ ๑๒,๑๓  ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยลุงเปีย๊ก  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๒,๑๓ ก่อสร้างท่อ ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ 

ขนาด Dai ๐.๖๐ เมตร  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๒๘๐ เมตร  ก่อสร้างท่อ 
ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ 
ขนาด Dai ๐.๖๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่
 ๒๗๓ เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบ รายละเอียด
ตามแบบกรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองและตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
174  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 3,163,440 3,163,440 3,163,440 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยประกอบการ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยประกอบการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๒ แบบรางยู ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๒ แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ทั้งสองข้าง ขนาด Dia 
๐.๖๐ เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ ๓๙๒ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

175 โครงการซอยผู้ใหญ่เลิศทั้งสองข้าง เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 1,162,000 1,162,000 1,162,000 1,162,000 1,162,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ชุมชนที่ 12 ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยผู้ใหญ่เลิศทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 12 แบบรางย ู ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร

 ความยาวไม่น้อยกวา่ 
332 เมตร พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
176  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 756,000 756,000 756,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยเชียงปราศัยทั้งสองข้าง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยเชียงปราศัยทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 12 ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 12 แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
216 เมตร พร้อมทุบร้ือ
ผิวจราจรพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
86.4  ตารางเมตร
 ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

177  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ตรอกแสงมณี ชุมชนที่ ๑๒ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกแสงมณี ชุมชนที่ ๑๒ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ เมตร 

ความยาวไม่น้อยกวา่ ๓๘๐
เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
178  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,498,000 1,498,000 1,498,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ช่วงส่ีแยกตัดกับ ปูองกันและลดปัญหา ช่วงส่ีแยกตัดกับ ลดปัญหาน้ําท่วม
ถนนธาราสวาทถึงส่ีแยกเชื่อม น้ําท่วม ถนนธาราสวาทถึงส่ีแยกเชื่อม
กับถนนอุดมรัตน์และเชื่อมกับ กับถนนอุดมรัตน์และเชื่อมกับ
ถนนอุดมสุขสรรค์ทั้งสองข้าง ถนนอุดมสุขสรรค์ทั้งสองข้าง 
ชุมชนที่ 12 ชุมชนที่ 12 แบบรางย ู

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร
ความยาวไม่น้อยกวา่
 380 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
179  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยลุงทองปานทั้งสองข้าง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยลุงทองปานทั้งสองข้าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
 ชุมชนที่ 12 ปูองกันและลดปัญหา  ชุมชนที่ 12 แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
290 เมตร พร้อมทุบร้ือ
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

180 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 343,728 343,728 343,728 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยกาวร  ชุมชนที่ ๑๓ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยกาวร  ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางย ูทั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาด ๐.๔๐x๐.๗๕ เมตร 

ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๘๘ เมตร พร้อมทั้งติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
181 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - ๘,๘๔๕,๐๐๐ ๘,๘๔๕,๐๐๐ ๘,๘๔๕,๐๐๐ 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ถนนอุดมสุขสรรค์ฝ่ังทิศเหนือ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนอุดมสุขสรรค์ฝ่ังทิศเหนือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๒ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๒ แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง๑ เมตรความยาว
มาน้อยกวา่ ๓๙๒ เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

182  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,345,000 2,345,000 2,345,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ฝ่ังทิศ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ฝ่ังทิศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
เหนือ ชุมชนที่ ๑๒,๑๓ ปูองกันและลดปัญหา เหนือ ชุมชนที่ ๑๒,๑๓ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม แบบรางยขูนาดกวา้ง ๐.๔๐ 
เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๕๒๖ เมตรพร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียดตามแบบ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
183  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 675,738 675,738 675,738 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยเงินสินใจ  ชุมชนที่ ๑๓ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยเงินสินใจ  ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาด ๐.๔๐x๐.๗๕ เมตร 

ไม่น้อยกวา่ ๑๗๓ เมตร 
พร้อมทั้งติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

184  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,519,000 1,519,000 1,519,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยลุงกํานันบัวรี  ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยลุงกํานันบัวรี  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ 13 ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ 13 แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ทั้งสองข้าง ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 434 เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
185  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 210,000 210,000 210,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ตรอกอภัยวรรณ ชุมขนที่ ๑๓ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกอภัยวรรณ ชุมขนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ เมตร 

ความยาวไม่น้อยกวา่ ๖๐ 
เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

186  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 390,000 390,000 390,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนนาวาสวสัด์ิ ช่วงแยก ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนนาวาสวสัด์ิ ช่วงแยก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ซอยสันติภาพถึงแยกถนน ปูองกันและลดปัญหา ซอยสันติภาพถึงแยกถนน ลดปัญหาน้ําท่วม
รวมมิตรทั้งสองข้าง น้ําท่วม รวมมิตรทั้งสองข้าง 
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนที่ ๖ วางท่อ ค.ส.ล. 

มอก.ชั้น ๓ ขนาด Dia.๐.๖๐ 
เมตร ยาว๑.๓๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน 
๑ ปูายรูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
187  โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 210,000 210,000 210,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ตรอกอภัยวรรณ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกอภัยวรรณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
 ชุมชนที่ ๑๓ ปูองกันและลดปัญหา  ชุมชนที่ ๑๓ แบบรางยู ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ทั้งสองข้างขนาดกวา้ง 
๐.๔๐ เมตรความยาว
ไม่น้อยกวา่ ๖๐ เมตร 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

188  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,736,000 1,736,000 1,736,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยชัยฤทธิ์ ชุมชนที่ 13 ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยชัยฤทธิ์ ชุมชนที่ 13 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 

ความยาวไม่น้อยกวา่
496 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

189  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 8,795,000 8,795,000 8,795,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ช่วงส่ีแยกถนนสุราษฎร์ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ช่วงส่ีแยกถนนสุราษฎร์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
รังสรรค์ทางหลวงแผ่นดิน ปูองกันและลดปัญหา รังสรรค์ทางหลวงแผ่นดิน ลดปัญหาน้ําท่วม
หมายเลข ๒๑๗๗ ทั้งสองข้าง น้ําท่วม หมายเลข ๒๑๗๗ ทั้งสองข้าง
ชุมชนที่ ๑๔  ชุมชนที่ ๑๔  ท่อระบายน้ํา

ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ Dia.

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๐.๘๐  เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ ๓๓๐ เมตร 
ติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

190  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยข้าง ธ.ก.ส.(เก่า) ชุมชนที่ ๑๔ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยข้าง ธ.ก.ส.(เก่า) ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม  ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ เมตร 

ความยาวไม่น้อยกวา่ ๓๓๐ 
เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

191  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 6,180,000 6,180,000 6,180,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนรวมมิตรทั้งสองฝ่ัง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนรวมมิตรทั้งสองฝ่ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๔,๑๕ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๔,๑๕ ก่อสร้างท่อ ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ 
ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกวา่ ๗๓๐ เมตร 
พร้อมบ่อพักสําหรับท่อ
ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร
จํานวน ๖๒ บ่อ และ
ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. ยาวไม่
น้อยกวา่ ๓๓๐ เมตร 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พร้อมบ่อพักสําหรับท่อ 
ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.8๐ เมตร
จํานวน ๒๕ บ่อ พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

192  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,464,000 2,464,000 2,464,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยข้างวดัศรีโพนเมือง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยข้างวดัศรีโพนเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๕ ปูองกันและลดปัญหา ชมุชนที่ ๑๕ แบบรางย ูทั้งสองขา้ง ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ เมตร ความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๗๐๔ เมตร รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด

193 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพือ่ให้มีระบบระบายน้ําที่มี  -วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. - 1,040,000 - - - 1 โครงการ  - มีระบบระบายน้ําที่มี กองช่าง
ระบายน้ําถนนรวมมิตรฝ่ัง มาตรฐาน (มอก.ชั้น 3) ขนาด ø 0.60 เมตร (งบเทศบาล) มาตรฐาน
ทิศตะวนัออกหน้าวดั  - เพือ่ให้สามารถระบายน้ํา ยาว 294 เมตร พร้อมวางบ่อพัก  - สามารถระบายน้ํา
ศรีโพนเมือง ชุมชนที่ 15 ออกจากชุมชนได้ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร ออกจากชุมชนได้

ฝาตระแกรงเหล็กจํานวน 30 บ่อ
รวมระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกวา่
 325เมตร และติดต้ังปูายโครงการ

จํานวน 1 ปูาย รูปแบบราย
ละเอยีด ตามเทศบาลตําบลอากาศ 

อํานวยกําหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
194  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,593,648 1,593,648 1,593,648 1 สาย มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยทานตะวนั  ชุมนที่ ๑๖ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยทานตะวนั  ชุมนที่ ๑๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ปูองกันและลดปัญหา แบบรางย ูทั้งสองข้าง ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ขนาด ๐.๔๐x๐.๗๕ เมตร

ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๔๐๘ เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย  
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอากาศอํานวยกําหนด

195  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 17,300,000 17,300,000 17,300,000 มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ทั้งสองข้างและถนนอาทิตย์ ปูองกันและลดปัญหา ทั้งสองข้างและถนน ลดปัญหาน้ําท่วม
อุทัยทั้งสองข้าง  น้ําท่วม อาทิตยอ์ุทัยทั้งสองข้าง  
ชุมชนที่ ๑๖,๑๗ ชุมชนที่ ๑๖,๑๗ โดยการวาง

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.
ชั้น ๓ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร 
ความยาวรวมทั้งส้ิน
ไม่น้อยกวา่ 1,397 เมตร 
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.มอก.
ชั้น 3 1.20x1.00 เมตร 
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่61 เมตร 
ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.
ความหนา ๐.๑๕ เมตร 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,260
ตารางเมตร ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. ความกวา้ง 0.60 เมตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ความยาวไม่น้อยกวา่ 428 เมตร 
รวมความยาวตลอดโครงการ 
528 เมตร  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย  ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานและ
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

196  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 1,645,000 1,645,000 1,645,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยขวญัประชาชุมชนที่ ๑๖ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยขวญัประชาชุมชนที่ ๑๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางยทูั้งสองข้าง ขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง๐.๔๐ เมตร ความยาว

ไม่น้อยกวา่๔๗๐ เมตรพร้อม
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน 
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

197  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 308,000 308,000 308,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ตรอกพิมยะวงค์ ชุมชนที่ ๑๗ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ตรอกพิมยะวงค์ ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางย ูทั้งสองข้าง ขนาด ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม กวา้ง ๐.๔๐ เมตรความยาว

ไม่น้อยกวา่๘๘ เมตร พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จํานวน 
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
198  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ซอยสุวรรณขวญัเมือง ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยสุวรรณขวญัเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ชุมชนที่ ๑๗ ปูองกันและลดปัญหา ชุมชนที่ ๑๗ วางท่อ ค.ส.ล. ลดปัญหาน้ําท่วม

น้ําท่วม มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x
๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
จํานวน ๒๓ บ่อ 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานและ
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

199  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,312,352 2,312,352 2,312,352 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ซอยยมพินิจ  ชุมชนที่ ๑๗ ระบายน้ําที่มาตรฐาน ซอยยมพินิจ  ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ

ปูองกันและลดปัญหา แบบรางย ูขนาด ๐.๔๐x ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําท่วม ๐.๗๕  เมตร ความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๕๒๙ เมตร
พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย รูปแบบ
ละเอียดตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

200  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพือ่ก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 2,327,000 2,327,000 2,327,000 1 โครงการ มีระบบระบายน้ํา กองช่าง
ถนนอากาศพัฒนา ฝ่ังทิศตะวนัออก ระบายน้ําที่มาตรฐาน ถนนอากาศพัฒนา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพือ่ปูองกันและ
ช่วงส่ีแยกเชื่อมถนนไทยพาณิชย์ ปูองกันและลดปัญหา ฝ่ังทิศตะวนัออก ลดปัญหาน้ําท่วม
กับซอยบุญเรืองถึงช่วงที่เชื่อม น้ําท่วม ช่วงส่ีแยกเชื่อมถนนไทยพาณิชย์
กับถนนอาทิตยอ์ุทัย ชุมชนที่ 17 กับซอยบุญเรืองถึงช่วงที่เชื่อม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กับถนนอาทิตยอ์ุทัย 
ชุมชนที่ 17 แบบรางย ู
ขนาดความกวา้ง 0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 
665 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย กําหนด

201 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพือ่ให้มีระบบระบายน้ําที่มี  -ร้ือถอนถนน ค.ส.ล.เดิมกวา้ง4.00 - 5,191,000 - - - 1 โครงการ  - มีระบบระบายน้ําที่มี กองช่าง
ระบายน้ําถนนสรรเพชรไปจด มาตรฐาน เมตร ยาว 587 ม.(ไม่รวมพืน้ที่ (งบเทศบาล) มาตรฐาน
เขตถนนทางหลวงสาย  - เพือ่ให้สามารถระบายน้ํา บ่อพัก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,291  - สามารถระบายน้ํา
2177(อากาศ-ศรีสงคราม) ออกจากชุมชนได้ ตารางเมตร และร้ือถอนบ่อพักเดิม ออกจากชุมชนได้
ชุมชนที่ 17 จํานวน 1 แห่ง

 -ขุดวางท่อระบายน้ําโดยใช้ท่อ
คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ø 1.00x
1.00 เมตรจํานวน 555 ท่อน
โดยให้เทคอนกรีตรองพืน้ท่อเท
รอยต่อท่อและยาแนวรอยต่อท่อ
โดยรอบทุกจดุ พร้อมก่อสร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x2.79
เมตร จํานวน 1 บ่อขนาด 1.00x
1.27  เมตร จํานวน 44 บ่อ รวม
ระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
600 เมตร
 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิว
จราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  587.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.(ไมร่วมพื้นที่
บ่อพัก) ไม่น้อยกวา่ 2,170.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบเลขที่ ท.1-01) 
- ก่อสร้างกําแพง ค.ส.ล. กันน้ํา
กัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ํา
ชนิดกลม แบบท่อคู่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
แบบเลขที่ ทช-5-103/45จํานวน 
1 แห่ง พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูายรูปแบบรายละเอยีด
ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด

202 โครงการปรับปรุงระบบ  - เพือ่ให้มีระบบระบายน้ําที่มี - กอ่สร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิด - 60,000 - - - 1 แห่ง  - มีระบบระบายน้ําที่มี กองช่าง
ระบายน้ําบริเวณส่ีแยกถนน มาตรฐาน ค.ส.ล.กวา้ง 0.80 เมตร สูงเฉล่ีย (งบเทศบาล) มาตรฐาน
ราษฎร์พัฒนาตัดกับถนน  - เพือ่ให้สามารถระบายน้ํา 1.00 - 1.30 เมตร ยาวรวมไม่  - สามารถระบายน้ํา
มิตรไมตรี ชุมชนที่ 4,5,6 ออกจากชุมชนได้ น้อยกวา่ 5.55 เมตร พร้อมเชื่อม ออกจากชุมชนได้

ระบบระบายน้ํากับโครงสร้างเดิม
203 โครงการบํารุงรักษาและ เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑๗ ชุมชน มีการบํารุงรักษา กองช่าง

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบระบายน้ําทั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุงระบบ
๑๗ ชุมชน  ระบายน้ําทั้ง ๑๗ ชุมชน

204 โครงการบํารุงรักษาและ เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง มีการบํารุงรักษา กองช่าง
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ปรับปรุงระบบ ระบบระบายน้ําศูนยก์าร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุงระบบ
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนถึง ระบายน้ําศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ชุมชนถึงถนนรวมมิตร ระบายน้ําศูนยก์ารเรียน
ถนนรวมมิตร ถึงถนนรวมมิตร

205 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง มีการบํารุงรักษาและ กองช่าง
ร้ัวคอนกรีตที่ทิ้งขยะ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตที่ทิ้งขยะ ร้ัวคอนกรีตที่ทิ้งขยะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
206 โครงการคุ้มครองรักษาปูองกัน เพือ่ดูแลรักษาคุ้มครอง ดูแลรักษาคุ้มครองที่ดิน - - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนช่วยดูแล กองช่าง

ที่สาธารณะ ที่ดินรกร้างวา่งเปล่าและ รกร้างวา่งเปล่าและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รักษาที่ดินรกร้าง
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ และใช้ประโยชน์
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ที่ประชาชนให้ใช้ร่วมกัน ร่วมกันในที่
ไม่ให้มีการบุกรุกทําลาย ไม่ให้มีการบุกรุกทําลาย สาธารณะประโยชน์

207 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพือ่ก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงสวนสาธารณะ - - 300,000 300,000 300,000 ๓ แห่ง มีสวนสาธารณะ ชุมชนที่ กองช่าง
สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ  ชุมชนที่ ๑,2,5,7,8,14 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  ๑,2,5,7,8,14

เป็นที่พักผ่อนหยอ่นใจ ให้ดีมีมาตรฐาน พักผ่อนหยอ่นใจ
208 โครงการเพิม่พืน้ที่สีเขียว เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว ปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่ - - 20,000 20,000 20,000 3 คร้ัง ช่วยลดภาวะ กองช่าง

ในชุมชน ในชุมชน สีเขียวในชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โลกร้อน
209 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ความเป็นระเบียบ ปลูกต้นไม้ ต้นไม้ประดับ - - 20,000 20,000 20,000 1 ชุมชน มีความเป็นระเบียบ กองช่าง

เรียบร้อยสวยงามและ และจดัสวนหยอ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบร้อย สวยงาม
มีมาตรฐาน ในเขตเทศบาล และมีมาตรฐาน

210 โครงการบํารุงรักษาและ เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 500,000 500,000 500,000 100% มีการบํารุงรักษา กองช่าง
ปรับปรุงอาคาร เก็บวสัดุ ปรับปรุงอาคาร อาคารเก็บวสัดุเป็นโรงอาหาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุง
เป็นโรงอาหาร เก็บวสัดุเป็นโรงอาหาร อาคารเก็บวสัดุ

เป็นโรงอาหาร
211 โครงการบํารุงรักษาและ เพือ่บํารุงรักษาและ บํารุงรักษาและปรับปรุง - - 500,000 500,000 500,000 100% มีการบํารุงรักษาและ กองช่าง

ปรับปรุงสถานี จอดรถ ปรับปรุงสถานีจอดรถ สถานีจอดรถ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปรับปรุงสถานีจอดรถ
212 โครงการปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสีย เพือ่ให้มีการปรับปรุงบ่อ  - ปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสีย - - 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง มีการปรับปรุงบ่อ กองช่าง

ร่องกระดัน ชุมชนที่ 2 บําบัดน้ําเสีย ร่องกระดัน ชุมชนที่ ๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บําบัดน้ําเสีย
ให้ใช้งานได้ดี ขุดบ่อกวา้ง ๕๐ เมตร ให้ใช้งานได้ดี

ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย
๔ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กวา่ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศกําหนด

รวม 212 โครงการ  -  - 25,517,561 29,014,562 354,094,531 349,517,532 349,654,537  -  -  -
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5.2 แผนงงานเคหะและชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาถนนเลียบ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
เลียบริมน้ํายาม ชุมชนที่ ๑ ใช้อยา่งทั่วถึง ริมน้ํายาม ชุมชนที่ ๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาซอย - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
หลังวดัจอมแจง้ ชุมชนที่ ๑ ใช้อยา่งทั่วถึง หลังวดัจอมแจง้ ชุมชนที่ ๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาที่ทิ้งขยะ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาที่ทิ้งขยะ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาโรงฆ่าสัตว์ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
โรงฆ่าสัตวห์ลังใหม่ ใช้อยา่งทั่วถึง หลังใหม่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

5  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาร่องกะดัน - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ร่องกะดัน ชุมชนที่ ๒ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๒ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

6  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยลุงกะโลน ชุมชนที่ ๒ ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยลุงกะโลน ชุมชนที่ ๒ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

7  โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยลีโอ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาซอยลีโอ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ชุมชนที่ ๒ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๒ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

8  โครงการขยายเขตไฟฟูาข้าง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาข้างสระหลวง - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
สระหลวง (ฝ่ังทิศตะวนัออก ใช้อยา่งทั่วถึง (ฝ่ังทิศตะวนัออก ชุมชนที่ 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ชุมชนที่ 4 ถึงชุมชนที่ 2 ถึงชุมชนที่ 2  หน้าบ้าน
หน้าบ้านนายวนิัส ตุ่ยไชย) นายวนิัส ตุ่ยไชย)

9  โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาซอยรุ่งศักด์ิ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
รุ่งศักด์ิ ชุมชนที่ 2 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

10 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยอโศก  -ขยายเขตไฟฟูาซอยอโศก 2 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
 2 (นางอนงค์ ลุนลา) ชุมชนที่ 2 (นางอนงค์ ลุนลา) ชุมชนที่ 2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

11  โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาซอยอุ่นหล้า - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
อุ่นหล้า ชุมชนที่ 2 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

12  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ ๓ ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ ๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

13  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกตาลาว ชุมชนที่ ๓ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกตาลาว ชุมชนที่ ๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการขยายเขตไฟฟูาตรอก เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาตรอก - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

พรมบุตร ชุมชนที่ ๓ ใช้อยา่งทั่วถึง พรมบุตร ชุมชนที่ ๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
15  โครงการขยายเขตไฟฟูาคลอง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาคลอง - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ระบายน้ําร่องกระดัน ชุมชนที่ 2 ใช้อยา่งทั่วถึง ระบายน้ําร่องกระดัน ชุมชนที่ 2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
16 โครงการขยายเขตไฟฟูาตรอก เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา - ขยายเขตไฟฟูาตรอกโรงไม้ - - 17,900 - - 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

โรงไม้  ชุมชนที่ 4 ใช้อยา่งทั่วถึง  ระยะทาง 100 เมตร พร้อม (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ติดต้ังโคมไฟ ขนาด 22 x 36w
จํานวน 2 ชุด ชุมชนที่ 4

17  โครงการขยายเขตไฟฟูาศาลา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาศาลา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ประชาคม ชุมชนที่ ๕ ใช้อยา่งทั่วถึง ประชาคม ชุมชนที่ ๕ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

18  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยเกตแก้ว ชุมชนที่ ๕ ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยเกตแก้ว ชุมชนที่ ๕ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

19  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกเหง้าสุวรรณ ชุมชนที่ 6 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกเหง้าสุวรรณ ชุมชนที่ 6 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

20  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ ๖ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ ๖ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

21  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยก้องนภา ชุมชนที่ ๗ ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยก้องนภา ชุมชนที่ ๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

22 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาซอย - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ ๘ ใช้อยา่งทั่วถึง ปุาช้าคุ้มใต้ ชุมชนที่ ๘ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

23  โครงการขยายเขตไฟฟูาบริเวณ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาบริเวณเขื่อน - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
เขื่อนถนนอากาศพัฒนาชุมชนที่8 ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนอากาศพัฒนา ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

24  โครงการขยายเขตไฟฟูาตรอก เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาตรอกลุงลาน - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
 ลุงลาน ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง  ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

25  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกไชยอินทร์ ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกไชยอินทร์ ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

26  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยตะวนัสีทอง ชุมชนที่ ๙ ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยตะวนัสีทอง ชุมชนที่ ๙ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

27  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยเปาเหมี๋ยน ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยเปาเหมี๋ยน ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยเพริศแก้ว ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยเพริศแก้ว ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
29  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกคําภา 1 ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกคําภา 1 ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
30  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกคําภา 2 ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกคําภา 2 ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
31  โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาซอยกระลึม - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

กระลึม ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง  ชุมชนที่ 9 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
32  โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาถนนชายทุ่ง - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

 ชายทุ่ง ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง  ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
33  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกใครบุตร  ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกใครบุตร  ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
34  โครงการขยายเขตไฟฟูาตรอก เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาตรอกทองมี - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ทองมี ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง  ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
35  โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยสุทธ ิ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาซอยสุทธ ิ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
36  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกสายสมร ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกสายสมร ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
37  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกเฮงเฮียน ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกเฮงเฮียน ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
 โครงการขยายเขตไฟฟูาและ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาและ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

38 พาดสายไฟดับถนนกาเทพ ใช้อยา่งทั่วถึง พาดสายไฟดับถนนกาเทพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ภูมิธร ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 10 ภูมิธร ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 10

39  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกสิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกสิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

40  โครงการ ขยายเขตไฟฟูาตรอก เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาตรอก - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ลงหมาน ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง ลงหมาน ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

41  โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูาถนนเลียบ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
เลียบหนองน้ําจั้น ชุมชนที่ ใช้อยา่งทั่วถึง หนองน้ําจั้น ชุมชนที่ 9,10,17 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
9,10,17

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกแก้วจงัโก้ ชุมชนที่ 11 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกแก้วจงัโก้ ชุมชนที่ 11 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
43  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกตัดใหม่ ชุมชนที่ 11 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกตัดใหม่ ชุมชนที่ 11 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
44  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยข้างวดัอุดมรัตนาราม ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยข้างวดัอุดมรัตนาราม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ชุมชนที่ 11 ชุมชนที่ 11

45 โครงการขยายเขตไฟฟูาถนนเลียบ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาถนนเลียบ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
หนองสบห้วย ชุมชนที่ ๑๑ ใช้อยา่งทั่วถึง หนองสบห้วย ชุมชนที่ ๑๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

46  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยลุงโชค ๑ ชุมชนที่ ๑๒ ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยลุงโชค ๑ ชุมชนที่ ๑๒ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

47  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกงันปัญญา  ชุมชนที่ 12 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกงันปัญญา  ชุมชนที่ 12 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

48  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกสีดา ชุมชนที่ ๑๓ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกสีดา ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

49  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกวรีะ ชุมชนที่ ๑๓ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกวรีะ ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

50  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกบุญยิม้ ชุมชนที่ ๑๓ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกบุญยิม้ ชุมชนที่ ๑๓ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

51  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกชาเหลา ชุมชนที่ ๑๔ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกชาเหลา ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

52  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกตาก้ง ชุมชนที่ ๑๔ ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกตาก้ง ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

53  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยข้าง ธ.ก.ส.(เก่า) ชุมชนที่ ๑4 ใช้อยา่งทั่วถึง ซอยข้าง ธ.ก.ส.(เก่า) ชุมชนที่ ๑4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

54 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยสุข เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาซอยสุขสําราญ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
สําราญตรอกง้ิวไชยราช ชมุชนที1่5 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกง้ิวไชยราช ชุมชนที่ 15 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

55 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ 16 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกตุ่ยไชย ชุมชนที่ 16 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกตุ่ยไชย ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
57  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนหน้าเทศบาล ชุมชนที่ 16 ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนหน้าเทศบาล ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
58  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนสรรเพชรตัดกับ ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนสรรเพชรตัดกับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ถนนอาทิตยอ์ุทัย ชุมชนที่ ๑๗ ถนนอาทิตยอ์ุทัย ชุมชนที่ ๑๗

59  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ถนนสรรเพชรถึงถนนอากาศ ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนสรรเพชรถึงถนนอากาศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ศรีสงคราม ชุมชนที่ ๑๗ ศรีสงคราม ชุมชนที่ ๑๗

60  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ถนนวเิชียรทองฉันท์ ชุมชนที่ 17 ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนวเิชียรทองฉันท์ ชุมชนที่ 17 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

61  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกพิมยะวงค์ ชุมชนที่ 17 ใช้อยา่งทั่วถึง ตรอกพิมยะวงค์ ชุมชนที่ 17 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

62  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ขยายเขตไฟฟูา - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ถนนอากาศศรีสงคราม ใช้อยา่งทั่วถึง ถนนอากาศศรีสงคราม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ถึงบ่อน้ําต้ืน ชุมชนที่ 17 ถึงบ่อน้ําต้ืน ชุมชนที่ 17

63  โครงการขยายเขตไฟฟูาตรอก เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาตรอก - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
วเิชียรทองฉันท์ ชุมชนที่ ๑๗ ใช้อยา่งทั่วถึง วเิชียรทองฉันท์ ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

64 โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ขยายเขตไฟฟูาถนน - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
อากาศ -ศรีสงคราม (ช่วงสามแยก ใช้อยา่งทั่วถึง อากาศ -ศรีสงคราม (ช่วงสามแยก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
อากาศศรีสงครามถึงโลตัส) อากาศศรีสงครามถึงโลตัส)

65 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ซอยประชาร่วมใจ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนที่ ๑ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๑ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

66  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกเหินฟูา ชุมชนที่ 3 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกเหินฟูา ชุมชนที่ 3 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

67   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกพรมบุตร ชุมชนที่ 3 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกพรมบุตร ชุมชนที่ 3 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

68  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยร่องกะดัน ชุมชนที่ 4 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยร่องกะดัน ชุมชนที่ 4 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกกิตติพงศ์ ชุมชนที่ 4 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกกิตติพงศ์ ชุมชนที่ 4 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
70 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่งหน้า เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -หน้าบ้านนายสุขชุมชนที่ 4 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

บ้านนายสุขชุมชนที่ 4 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
71 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 4 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 4 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
72 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -หน้าร้านเสริมสวยคุณแอร์ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

หน้าร้านเสริมสวยคุณแอร์ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 5 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
72 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -นายสวรรค์ ชุมชนที่ 5 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

นายสวรรค์ ชุมชนที่ 5 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
74 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ซอยเกตุแก้ว ชุมชนที่ ๕ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยเกตุแก้ว ชุมชนที่ ๕ ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
75 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยสันติภาพ ชุมชนที่ 6 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยสันติภาพ ชุมชนที่ 6 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
76 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยทานตะวนั ชุมชนที่ 6 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยทานตะวนั ชุมชนที่ 6 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
78 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยก้องนภา ชุมชนที่ 7 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยก้องนภา ชุมชนที่ 7 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
79 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกหอมสมบัติ ชุมชนที่ 8 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกหอมสมบัติ ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
80 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยจําปาทอง ชุมชนที่ 8 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยจําปาทอง ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
81 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกไชยอินทร์ ชุมชนที่ 8 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกไชยอินทร์ ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
82 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนนาวาสวสัด์ิ ชุมชนที่ 8 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนนาวาสวสัด์ิ ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
83 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่งหน้า เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -หน้าบ้านนายสมพงษ์ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

บ้านนายสมพงษ์ ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง  ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
84 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -หน้าบ้านนายพรศักด์ิ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

หน้าบ้านนายพรศักด์ิ ชุมชนที่ 8 ใช้อยา่งทั่วถึง  ชุมชนที่ 8 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
85 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยเพริศแก้ว ชุมชนที่ 9 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยเพริศแก้ว ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
86 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยกระลึม  ชุมชนที่ 9 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยกระลึม  ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
87   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกคําภา 1 ชุมชนที่ 9 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกคําภา 1 ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
88   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกคําภา 2 ชุมชนที่ 9 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกคําภา 2 ชุมชนที่ 9 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
89   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนชายทุ่ง ชุมชนที่ 10 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนชายทุ่ง ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
90   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนกาเทพภูมิธร - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนกาเทพภูมิธร ชุมชนที่ 10 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 10 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
91  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกสายสมร ชุมชนที่ ๑๐ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกสายสมร ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
92  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกเฮงเฮียน ชุมชนที่ ๑๐ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกเฮงเฮียน ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
93  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกลุงหมาน ชุมชนที่ ๑๐ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกลุงหมาน ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
94  โครงการตรอกใครบุตร 1 เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกใครบุตร 1 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
95   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกใครบุตร ๒ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกใครบุตร ๒ ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
96  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกสิงห์ยอดทอง - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ตรอกสิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ ๑๐ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๑๐ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
97   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -สามแยกบก. ชุมชนที่ 11 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

สามแยกบก. ชุมชนที่ 11 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
98   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยลุงแดง ชุมชนที่ 11 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยลุงแดง ชุมชนที่ 11 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
99   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยลุงคําสิงห์ ชุมชนที่ 12 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยลุงคําสิงห์ ชุมชนที่ 12 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100   โครงการซอยผู้ใหญ่เลิศ เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยผู้ใหญ่เลิศชุมชนที่ 12 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ชุมชนที่ 12 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
101   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยเศรษฐกิจชุมชนที่ 14 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ซอยเศรษฐกิจชุมชนที่ 14 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
102   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ชุมชนที่ 14 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 14 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
103   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนรวมมิตรหน้าบ้าน - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง

ถนนรวมมิตรหน้าบ้าน นางจนัสด ใช้อยา่งทั่วถึง นางจนัสด ตุ่ยไชย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ตุ่ยไชย ชุมชนที่ 14 ชุมชนที่ 14

104   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -หน้าบ้านนายสมควร - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
หน้าบ้านนายสมควร ชุมชนที่ 14 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 14 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

105  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ตรอกตาก้ง ชุมชนที่ ๑๔ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกตาก้ง ชุมชนที่ ๑๔ ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

106  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  - ซอยข้าง ธ.ก.ส. (เก่า) - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยข้าง ธ.ก.ส.(เก่า)ชุมชนที่ ๑๔ ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ ๑๔ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

107   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ซอยร่มร่ืน ชุมชนที่ 15 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยร่มร่ืน ชุมชนที่ 15 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

108  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา  -ซอยสุขสําราญชุมชนที่ 15 - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ซอยสุขสําราญชุมชนที่ 15 ใช้อยา่งทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

109   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกง้ิวไชยราช - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกง้ิวไชยราช ชุมชนที่ 15 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 15 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

110   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -หน้าบ้านนายพรศักด์ิ  - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
หน้าบ้านนายพรศักด์ิ ชุมชนที่ 15 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 15 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

111   โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ตรอกเหง้าละคร - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ตรอกเหง้าละคร ชุมชนที่ 16 ใช้อยา่งทั่วถึง ชุมชนที่ 16 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

112  โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ให้ราษฎรมีไฟฟูา   -ถนนไทยพาณิชย์ - - - 20,000 20,000 1 ชุมชน ราษฎรมีไฟฟูา กองช่าง
ถนนไทยพาณิชย(์หน้าบ้านนางอุดร ใช้อยา่งทั่วถึง (หน้าบ้านนางอุดร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใช้อยา่งทั่วถึงกัน
ผานะวงค์) ชุมชนที่ 16 ผานะวงค์) ชุมชนที่ 16 ใช้อยา่งทั่วถึงกัน

รวม 112 โครงการ  -  -  -  - 17,900 2,200,000 2,200,000  -  -  -

งบประมาณ
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   5.3 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกหนองบักตู้ เพือ่พัฒนาแหล่งน้ํา  -ขุดลอกหนองบักตู้ ชุมชนที่ ๑ - - 547,000 547,000 547,000 1 แห่ง แหล่งน้ําได้รับ กองช่าง
 ชุมชนที่ ๑  มีพืน้ที่ ๗,๗๙๑ ตารางเมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การพัฒนา

ขุดลึกเฉล่ีย ๒เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ ๑๕,๕๘๐ 
ลูกบาศก์เมตร  รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย กําหนด

2 โครงการขุดลอกบริเวณห้วยแซง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ํา  -ขุดลอกบริเวณห้วยแซง - - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง มีการพัฒนาแหล่งน้ํา กองช่าง
ต่อกับห้วยแตย ชุมชนที่ ๑๗ ต่อกับห้วยแตย ชุมชนที่ ๑๗ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ขุดลึกเฉล่ีย ๓ เมตร 
กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
๖๔๕ ลูกบาศก์เมตร รุปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยกําหนด

3 โครงการบูรณาการพัฒนา เพือ่บูรณาการพัฒนา - หนองบักตู้ หนองสบห้วย - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4 แห่ง มีการบูรณาการพัฒนา กองช่าง
แหล่งน้ํากับหน่วยงานอื่น แหล่งน้ํากับหน่วยงานอื่น ห้วยแซง  หนองน้ําจนั (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แหล่งน้ํากบัหน่วยงานอื่น

4 โครงการขุดลอกหนองน้ําจั้น เพือ่พัฒนาแหล่งน้ํา  -ขุดลอกหนองน้ําจั้น ชุมชนที่ ๑๗ - - 246,000 246,000 246,000 1 แห่ง มีการพัฒนาแหล่งน้ํา กองช่าง
ขุดลอกกวา้งเฉล่ีย ๑๐ เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ยาว ๒๐๕ เมตร  ลึกเฉล่ีย
๓ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กวา่ ๖,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร
ติดต้ังปูายโครงการจํานวน
๑ ปูาย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด

5 โครงการพัฒนาหนองน้ําจั้น เพือ่พัฒนาหนองน้ําจั้น - เพือ่พัฒนาหนองน้ําจั้น - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 คร้ัง มีแหล่งท่องเที่ยว กองช่าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เชิงอนุรักษ์

รวม 5 โครงการ  -  -  -  - 13,843,000 13,843,000 13,843,000  -  -  -

งบประมาณ
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5.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพือ่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ - ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว ์และ 14,000,000 14,000,000 - - - ๑ แห่ง มีการก่อสร้าง กองช่าง
ที่มีมาตรฐาน ส่วนประกอบจดัซ้ือเคร่ืองมือ เงินกู้/เงินสะสม เงินกู้/เงินสะสม โรงฆ่าสัตวท์ี่มีมาตรฐาน

เคร่ืองจกัร
-โรงแปรรูปโค-กระบือและสุกร 

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพือ่พัฒนาและปรับปรุง - ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว ์ - - - 1,000,000 1,000,000 ๑ คร้ัง มีการปรับปรุงอาคาร กองช่าง
โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตวใ์ห้มีมาตรฐาน เงินกู้/เงินสะสม เงินกู้/เงินสะสม โรงฆ่าสัตวใ์ห้มีมาตรฐาน

รวม 2 โครงการ  -  - 14,000,000 14,000,000  - 1,000,000 1,000,000  -  -  -

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี
     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพลังงานทางเลือก เพือ่จดัหาจดัทําแหล่งพลังงาน - จดัทําจดัหาแหล่งพลังงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มแีหล่งพลังงาน มีแหล่งพลังงาน สํานักปลัดเทศบาล

ทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ทางเลือกหรือพลังงานทดแทน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทางเลือก ที่หลากหลาย
2 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เพือ่ให้มีนายกเทศมนตรี - นายกเทศมนตรี 1 คน - 300,000 300,000 - - 1 คร้ัง มีนายกเทศมนตรี สํานักปลัดเทศบาล

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสมาชิกสภา
ครบตามจํานวนตามกฎหมาย เทศบาลครบตาม

จํานวนกฎหมาย
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้สมาชิกสภาเทศบาล - ฝึกอบรมสมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิกสภา สมาชิกสภาทราบ สํานักปลัดเทศบาล

แก่สมาชิกสภาเทศบาล ได้ทราบบทบาทอํานาจ เทศบาล  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาล บทบาทอํานาจ
หน้าที่ของตนเอง จํานวน ๑๒คน หน้าที่ของตนเอง

 ผ่านการอบรม
4 โครงการลดขั้นตอนและ เพือ่ลดขั้นตอนและ - จดัทําแผนผังลดขั้นตอน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ลดขั้นตอนและ สํานักปลัดเทศบาล

การอํานวยความสะดวก อํานวยความสะดวก และการอํานวยความสะดวก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อํานวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน ในการบริการประชาชน ในการบริการประชาชน ในการบริการ

งบประมาณ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพือ่พัฒนาและส่งเสริม - พัฒนาและส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน ประชาชน กองวชิาการ

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้เบือ้งต้น ด้านคอมพิวเตอร์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  มีความรู้และสามารถ และแผนงาน
กับเด็กเยาวชน ประชาชน ใช้งานคอมพิวเตอร์

6 โครงการจดัทําแผนพัฒนา -เพื่อจดัทํา ทบทวน แกไ้ขเพิ่มเติม - ดําเนินการจดัการประชุมที่เกี่ยว 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ไม่น้อยกวา่ -จดัทํา ทบทวน แก้ไข กองวชิาการ
ท้องถิ่น และเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ขอ้งกบัการทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 2 คร้ัง เพิม่เติมและเปล่ียน และแผนงาน

ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ -จดัทําเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

-เพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ  ทบทวน/แก้ไข /เพิม่เติม และ  ถูกต้องตามระเบียบฯ
ระดมความคิด แลกเปล่ียน เปล่ียนแปลง -ประชาชนการมีส่วน
ความคิด เสนอปัญหาและความ -จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ร่วมในการระดม
ต้องการของประชาชน ชุมชน ที่ใช้ดําเนินการเกี่ยวกับ ความคิด แลกเปล่ียน
ท้องถิ่น และนําข้อสรุป กับการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอปัญหาและความ
ไปประกอบการจดัทํา ทบทวน ทบทวน/แก้ไข /เพิม่เติม และ ต้องการของประชาชน
แก้ไข เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง ชุมชนท้องถิ่นและนํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อสรุปไปประกอบการ

จดัทํา ทบทวนแก้ไข 
เพิม่เติมและเปล่ียน
แปลงแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจดัทําแผนอัตรากําลัง เพือ่มีแผนอัตรากําลัง - จดัทําแผนอัตรากําลัง 10,000 - - - - 1 คร้ัง มีแผนอัตรากําลัง สํานักปลัดเทศบาล

เป็นกรอบในการบริหาร (งบเทศบาล) เป็นกรอบ
งานบุคคล ในการบริหาร

งานบุคคล
8 โครงการพัฒนาผู้บริหาร   -เพือ่ให้บุคลากรได้รับ - ผู้บริหาร สมาชิกและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง  -บุคลากรได้รับ สํานักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภา บุคลากร การอบรมและเพิม่ทักษะ บุคลากรเข้ารับการอบรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมและ
ของเทศบาล  -เพือ่ให้การปฏิบัติงาน และเพิม่ทักษะการปฏิบัติงาน เพิม่ทักษะ

เป็นไปตามมาตรฐาน  -ปฏิบัติงานเป็น
การปฏิบัติงาน ไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพือ่ให้บุคลากรมี - อบรมบุคลากรเกี่ยว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 2 คร้ัง บุคลากรมีคุณธรรม สํานักปลัดเทศบาล

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรม กับคุณธรรมและจริยธรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และจริยธรรมนํามา
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

10 โครงการจดัทําแผนปฎิบัติการ -เพื่อให้มแีผนงานที่มปีระสิทธภิาพ  - จดัทําแผนปูองกันการทุจริต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง -เป็นแนวทางการ กองวชิาการ
ปูองกันการทุจริต ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต  - จดัทําโครงการ/กิจกรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานที่สามารถ และแผนงาน

และ ประพฤติมิชอบในองค์กร เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ
-เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ ในความซ่ือสัตยสุ์จริต การทุจริตและประพฤติ
ดําเนินการบริหารงานอยา่งสุจริต คุณธรรม  จริยธรรม  มิชอบของบุคลากร
โปร่งใส เพือ่ให้การบริหารงาน และการมีส่วนร่วม ในองค์กร
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ ในการปูองกัน การทุจริต -บุคลกรปฏิบัติงาน
บ้านเมืองที่ดี ด้วยความซ่ีอสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

11 โครงการอปท.โปร่งใส  - เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมและ  - ฝึกอบรม/ให้ความรู้แก่บุคลากร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง  -บุคลากรของเทศบาล กองวชิาการ
หัวใจคุณธรรม วธิกีารทํางานที่สุจริตโปร่งใส ของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้นําชุมชน ประชาชน และแผนงาน

 -เพือ่ปลูกฝ่ังค่านิยมให้บุคลากร ผู้นําชุมชน ประชาชน ในเขต ในเขตเทศบาล
ผู้นําชุมชน ประชาชน ในเขต เทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีพฤติกรรมและวธิี
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย การทํางานที่สุจริต
มีวฒันธรรมเร่ืองความ โปร่งใส 
ซ่ือสัตยสุ์จริต  -บุคลากรของเทศบาล

ผู้นําชุมชน ประชาชน 
ในเขตเทศบาล
มีวฒันธรรมเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต

งบประมาณ

186



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจดังานรัฐพิธ ีพระราชพิธี  -เพือ่จดังานรัฐพิธ ีพระราชพิธี  - จดังานรัฐพิธ ีพระราชพิธี 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จดักิจกรรม  -เทศบาลได้จดังาน สํานักปลัดเทศบาล

ที่สําคัญ หรือวนัสําคัญอื่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วนัสําคัญ รัฐพิธ ีพระราชพิธี
ที่รัฐบาลกําหนดขึ้น อยา่งน้อย  -ประชาชนได้ร่วม

 3 วนั กิจกรรม
13 โครงการอบรมหลักเกณฑ์  -เพือ่ให้ทราบถึงประโยชน์ - ตัวแทนผู้ปฏิบัติและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง บุคลากรมีความ หน่วยตรวจสอบ

ปฏิบัติการควบคุมภายในและ และความสําคัญของ ผู้ประเมินผลระดับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้าใจวตัถุประสงค์ ภายใน
การบริหารความเส่ียงสําหรับ การควบคุมภายใน ส่วนงานยอ่ยและระดับ ขอบเขต รูปแบบ
หน่วยงานของรัฐ  -เพือ่ให้ทราบถึง องค์กร (สํานัก กอง โรงเรียน บทบาทหน้าที่และ

กระบวนการติดตาม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) ความรับผิดชอบ
ประเมินผลระบบการ ในเร่ืองติดตาม 
ควบคุมภายในและ ประเมินผลระบบ
กระบวนการประเมิน การควบคุมภาย
การควบคุมด้วยตนเอง ในของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน

14 โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 6 คร้ัง มีการบํารุงรักษา กองวชิาการ
หอกระจายข่าวชุมชน ซ่อมแซมหอกระจาย หอกระจายชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และซ่อมแซม และแผนงาน

ข่าวชุมชนได้ดี หอกระจายข่าว
ชุมชนได้ดี

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพือ่พัฒนาและปรับปรุง - ปรับปรุงหอกระจายข่าว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 6 จดุ มีการปรับปรุง กองวชิาการ

หอกระจายข่าวชุมชน หอกระจายข่าว ในชุมชน จดัซ้ือเคร่ืองขยาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หอกระจายข่าว และแผนงาน
เสียง,เคร่ืองเล่นดีวดีี,ไมโคร ในชุมชนให้ใช้งาน
โพน,แท่นวางเคร่ืองเสียง ได้ดี

16 โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 6 คร้ัง มีการบํารุงรักษา กองวชิาการ
เสียงตามสาย/ไร้สาย ซ่อมแซมเสียงตามสาย/ไร้สาย เสียงตามสาย/ไร้สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และซ่อมแซม และแผนงาน

เสียงตามสาย /ไร้สาย
17 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่บํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 6 คร้ัง มีการบํารุงรักษา กองวชิาการ

เสียงตามสาย/ไร้สาย ปรับปรุงเสียงตามสาย/ไร้สาย เสียงตามสาย/ไร้สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และปรับปรุง และแผนงาน
ให้ใช้งานได้ จํานวน ๑๗ ชุมชน เสียงตามสาย/ไร้สาย

ให้ใช้งานได้ดี
18 โครงการติดต้ังลูกข่าย เพือ่ประชาสัมพันธ์ - ติดต้ังระบบลูกข่ายระบบ 500,000 - - - - ชุดลูกข่าย ประชาชนได้ กองวชิาการ

ระบบเสียงไร้สาย ข้อมูลข่าวสาร เสียงไร้สาย (งบเทศบาล) 10 ชุด รับทราบข้อมูล และแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ข่าวสาร โครงการ/
ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมผลการ
ของเทศบาล ปฏิบัติงานเทศบาล

19 โครงการจดัทําส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่จดัทําส่ือประชาสัมพันธ์ - จดัทําแผ่นพับ ใบปลิว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง มีการจดัทําแผ่นพับ ทุกส่วนราชการ
เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว ปูาย ปูายประชาสัมพันธ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  ใบปลิว ปูายประชา เทศบาลตําบล
หรือส่ือประชาสัมพันธ์ หรือส่ือประชาสัมพันธอ์ื่น ๆ สัมพันธห์รือส่ือ อากาศอํานวย
อื่น ๆ ประชาสัมพันธอ์ื่นๆ

งบประมาณ

188



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการปรับปรุงและพัฒนา  -เพือ่ปรับปรุงและพัฒนา - จดัให้มวีสัดุ อปุกรณ์และส่ิงอํานวย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     1 คร้ัง -ศูนยข์้อมูลข่าวสาร กองวชิาการ

ศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาล ศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาลให้ ความสะดวกไวใ้ห้ประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลให้ข้อมูล ถูกต้อง และแผนงาน
ทันกับเทคโนโลยทีี่พัฒนาอยู่ - พัฒนาระบบเพื่อรองรับเทคโนโลยี (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน และเป็นปัจจบุันเสมอ
ตลอดเวลา ที่เกี่ยวข้องกับศูนยข์้อมูลข่าวสาร จากหน่วย จากหน่วย จากหน่วย จากหน่วย จากหน่วย -ประชาชนสามารถ
-ให้ประชาชนสามารถรับบริการ - ปรับปรุงศูนยข์้อมูลข่าวสารเพือ่ งานอื่น) งานอื่น) งานอื่น) งานอื่น) งานอื่น) รับบริการที่สะดวกและ
ที่สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น รองรับประชาชนที่มาใช้บริการ รวดเร็วยิง่ขึ้น
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาที่เกิน
ความจําเป็น

21 โครงการประเมินผล เพือ่ให้ทราบระดับความพึง - ประเมินผลความพึงพอใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ได้ทราบระดับ กองวชิาการ
ความพึงพอใจของประชาชน พอใจต่อการจดัการบริการ ของประชาชนมต่อการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน ความพึงพอใจ และแผนงาน
ต่อการจดัการบริการสาธารณะ สาธารณะของเทศบาล จดัการบริการสาธารณะ  ร้อยละ 80 ของประชาชน

22 โครงการสํารวจและรับฟัง  - เพือ่รับทราบความคิดเห็น  - รับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนที่  - ทราบความคิดเห็น กองวชิาการ
ความคิดเห็นของประชาชน ของประชาชนในการดําเนินการ ในเขตพืน้ที่เทศบาลตําบลอากาศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกี่ยวข้อง ของประชาชนในการ และแผนงาน

ใดๆ ของเทศบาล อํานวย เข้าร่วม ดําเนินการใดๆของ
 - เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 60 เทศบาล
ในการดําเนินการของเทศบาล  -ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการดําเนินการ
ของเทศบาล

23 โครงการส่งเสริมความรู้ เพือ่เสริมสร้างความรู้การปกครอง - อบรมเด็ก เยาวชนและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง เด็ก เยาวชนและ สํานักปลัดเทศบาล
การปกครอง ในระบอบ ในระบอบประชาธปิไตย แก่เด็ก ประชาชนให้ความรู้ใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนมีความรู้
ประชาธปิไตยอันมี เยาวชน  ประชาชน การปกครองในระบอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ในการปกครอง
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ( ในและนอกระบบ -โรงเรียน) ประชาธปิไตย (งบหน่วยงานอื่น) (งบหน่วยงานอื่น) (งบหน่วยงานอื่น) (งบหน่วยงานอื่น) (งบหน่วยงานอื่น) ในระบอบประชาธปิไตย

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่พัฒนาและปรุงปรุง - ติดต้ังเพิม่เติมระบบ - 100,000 100,000 - - 1 คร้ัง ระบบเครือข่าย กองวชิาการ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อินเตอร์เน็ต และแผนงาน
สํานักงาน ให้งานได้ดี

25 โครงการจดัซ้ือที่ดิน เพือ่จดัซ้ือที่ดิน - จดัซ้ือที่ดิน - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 คร้ัง เทศบาลมีที่ดิน สํานักปลัดเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการดําเนินการ

26 โครงการพัฒนาปรับปรุง  -เพือ่พัฒนาปรับปรุง  -พัฒนา ปรับปรุง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -การพัฒนา  -ศูนย ์ICT กองวชิาการ
ศูนย ์ICT เพือ่พ่อหลวง ศูนย ์ICT ให้มีมาตรฐาน ศูนย ์ICT ให้มีมาตรฐาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปรับปรุง เพือ่พ่อหลวงมีการ และแผนงาน

 -เพือ่สร้างความพึงพอใจ  -เพิม่ศักยภาพการบริการ ศูนยI์CT พัฒนาและปรับปรุง
ในการใช้บริการ ของเจา้หน้าที่  -ระดับความ  -ประชาชนผู้ใช้
ของประชาชน พึงพอของ บริการมีความพึงพอ

ผู้ใช้บริการ ใจระดับมาก
27 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ เพือ่เผยแพร่ให้ความรู้ด้าน - จดัทําคู่มือกฏหมายเผยแพร่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง ประชาชนมีความรู้ กองวชิาการ

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน กฎหมายแก่ประชาชน ให้ประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ด้านกฎหมาย และแผนงาน
เพิม่ขึ้น

รวม 27 โครงการ  -  - 1,980,000 1,960,000 6,960,000 6,560,000 6,560,000  -  -  -

งบประมาณ
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      6.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่อบรมอาสาสมัคร - จดัอบรมอาสาสมัคร 20,000 - - - - 1 คร้ัง มีการฝึกอบรม สํานักปลัดเทศบาล
ฝุายทะเบียนประจําชุมชน ฝุายทะเบียนให้มีความรู้ ชุมชนละ 2 คน (งบเทศบาล) อาสาสมัคร

และถ่ายทอดได้ ฝุายทะเบียน
ประจําชุมชน
ให้มีการและ
ถ่ายทอดได้

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่พัฒนาศักยภาพ - อบรม สัมมนาผู้นําชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง ผู้นําชุมชน สํานักปลัดเทศบาล
ผู้นําชุมชนและประชาชน ผู้นําชุมชนศักยภาพ และประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชน

ในการพัฒนาชุมชน ชุมชนที่ 1-17 มีศักยภาพ
ผู้นําชุมชน

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ เพือ่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น - ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง ผู้บริหารท้องถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
มีส่วนร่วมภาคประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องถิ่น  บุคลากรท้องถิ่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สมาชิกสภาท้องถิ่น

บุคลากรท้องถิ่น กํานัน  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วม กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในการพัฒนา มีส่วนร่วม

ในการพัฒนา
รวม 3 โครงการ  -  - 520,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -

งบประมาณ
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
7. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และสง่เสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่
     7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปูองกันและบรรเทา เพือ่ปูองกันและ - เพือ่ปูองกันและบรรเทา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 คร้ัง มีการเฝูาระวงั ปูองกัน สํานักปลัดเทศบาล

ความเดือดร้อนของประชาชน ฝึกอบรมปูองกันและ ความเดือดร้อนของประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และบรรเทาความ
บรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เดือดร้อนของประชาชน

2 ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือและ เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทา - เป็นค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดเทศบาล
บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเดือดร้อนประชาชนจาก บรรเทาความเดือดร้อนของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนที่ ช่วยเหลือและบรรเทา
ประชาชน โรคติดต่อหรือสาธารณภัยต่างๆ ประชาชนจากโรคติดต่อหรือ ได้รับการ ความเดือดร้อน

สาธารณภัยต่างๆ บรรเทา
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่ฝึกทบทวนอาสาสมัคร - อาสาสมัครปูองกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง มีการฝึกทบทวน สํานักปลัดเทศบาล

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ปูองกันภัยให้มีความรู้ ฝุายพลเรือน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาสาสมัครปูองกัน
ความสามารถ ภัยฝุายพลเรือน

4 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย เพือ่รักษาความสงบ - อบรม,เฝูาระวงั,ออกตรวจ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 12 คร้ัง ชุมชนมีความสงบ สํานักปลัดเทศบาล
และความมั่นคงภายใน เรียบร้อยของชุมชน พืน้ที่ความเส่ียง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบร้อย

5 โครงการซักซ้อมแผนการปูองกัน เพือ่ซักซ้อมแผนการปูองกัน - หน่วยราชการ ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑ คร้ัง มีการซักซ้อมแผน สํานักปลัดเทศบาล
และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาและบรรเทา อาสาสมัครปูองกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปูองกันและ
ประจําปี สาธารณภัยประจําปี ฝุายพลเรือน บรรเทาสาธารณภัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ เพือ่ปูองกันและบรรเทา - ประชาชน จํานวน 17 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑ คร้ัง มีการปูองกัน สํานักปลัดเทศบาล

การปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยและการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกี่ยวกับสาธารณภัย
สาธารณภัย ปูองกันภัยแก่ประชาชน และการปูองกันภัย

7 โครงการซักซ้อมแผนการปูองกัน เพือ่ซักซ้อมแผนการปูองกัน - อาสาสมัครปูองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑ คร้ัง มีการซักซ้อมแผน สํานักปลัดเทศบาล
อัคคีภัย อัคคีภัย ฝุายพลเรือน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปูองกันอัคคีภัย

8 โครงการปูองกันและแก้ไข  -เพือ่เฝูาระวงัปูองกัน - สํารวจข้อมูล อบรมเพือ่ฟืน้ฟู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 12 คร้ัง ชุมชนปลอด สํานักปลัดเทศบาล
ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหา กลุ่มเส่ียงให้ความรู้แก่ผู้นํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ยาเสพติด

ในชุมชน ชุมชนและการอุดหนุน
 -เพือ่รณรงค์ บําบัด พืน้ฟู ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอบรม

,เฝูาระวงั,ออกตรวจพื้นที่ความเส่ียง

9 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่ปูองกันและ - เฝูาระวงั รณรงค์การขับขี่รถ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๒ คร้ัง มีการปูองกันและ สํานักปลัดเทศบาล
ทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลดอุบัติเหตุทางถนน

ให้กับประชาชน ให้กับประชาชน
10 โครงการติดต้ังระบบกล้อง เพือ่เฝูาระวงัปูองกัน - ติดต้ังกล้องวงจรปิดในชุมชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16 จดุ  -พืน้ที่เส่ียงในชุมชน สํานักปลัดเทศบาล

วรจรปิด (CCTV) และแก้ไขปัญหา ที่เป็นชุมชนเส่ียงเกี่ยวข้อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีจํานวนลดลง
ยาเสพติด กับยาเสพติด  -ลดการแพร่ระบาด

 ยาเสพติดในชุมชน
 แหล่งอบายมุขและ
แหล่งมั่วสุมในชุมชน

11 โครงการจา้งเหมาทาสี ตีเส้น เพือ่ยกระดับมาตรฐานด้าน - ส่ีแยกต่างๆ ในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง  - มีความปลอดภัย สํานักปลัดเทศบาล
และเคร่ืองหมายจราจร ความปลอดภัยในชุมชน - ประตูทางเข้าสถานศึกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในชุมชนและบริเวณ

และบริเวณโรงเรียน - ลานจอดรถตลาดสดเทศบาล 1 โรงเรียน
12 โครงการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ - เพือ่พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ - อบรมเจา้หน้าที่ปูองกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง  - เจา้หน้าที่ปูองกัน สํานักปลัดเทศบาล

ปูองกันและสมาชิกอาสาสมัคร ปูองกันและสมาชิก อปพร. ให้มี และสมาชิก อปพร. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสมาชิก อปพร.
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาศักยภาพด้าน

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 12 โครงการ  -  - 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000  -  -  -
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  ๕ ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง
8. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
      8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ เพือ่สํารวจปรับปรุงข้อมูลเพิม่เติม -การสํารวจภาคสนามการเพิม่เติม 30,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ๑ คร้ัง -ได้ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น และพัฒนาแผนที ่ภาษีและทะเบยีน -การปรับปรุงข้อมูลที่ดินทะเบียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจบุัน
ทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น ทะเบียน

-การจดัทําทะเบียนทรัพยสิ์น -มีข้อมูลทะเบยีนทรัพยสิ์น

-การพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษี -มีโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น และทะเบียนทรัพยสิ์น

ที่ได้มาตรฐาน
2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ - จดัทําปูาย แผ่นพับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง มีการประชาสัมพันธ์ กองคลัง

การจดัเก็บรายได้ การจดัเก็บรายได้ ประชาสัมพันธห์ลักเกณฑ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หลักเกณฑ์และ
และวธิกีารเสียภาษี วธิกีารเสียภาษี

3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับ  -จดัอบรม จํานวน 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ กองคลัง
การเสียภาษีแก่ประชาชน การเสียภาษีแก่ประชาชน  -ออกพืน้ที่ให้ความรู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การเสียภาษีเพิม่ขึ้น

4 โครงการจดัหาประโยชน์ เพือ่พัฒนาทรัพยสิ์น - พัฒนาทรัพยสิ์นของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง มีการพัฒนาทรัพยสิ์น กองคลัง
ในทรัพยสิ์นเทศบาล ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หลักเกณฑ์เสียภาษี

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ อบรมบุคลากรและผู้มีส่วน 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน บุคลากรและผู้มีส่วน กองคลัง
ระเบียบพัสดุ พัสดุ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 50 คน เกี่ยวข้องมีความรู้

จํานวน 1 คร้ัง ระเบียบพัสดุเพิม่ขึ้น
6 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับ - ให้ความรู้กับประชาชน - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่ มีการให้ความรู้ กองวชิาการ

ผลประโชน์ทับซ้อน ผลประโชน์ทับซ้อน ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลประโชน์ และแผนงาน
แก่ผู้ประกอบการ และบุคลากร เข้าร่วม ทับซ้อน /กองคลัง
ประชาชนและบุคลากร ร้อยละ 60

รวม 6 โครงการ  -  - 140,000 190,000 390,000 390,000 390,000  -  -
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      8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  - ส่งเสริมและสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -ร้อยละ ๘๐  - มีการรวมกลุ่ม กองสวสัดิการ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ อาชีพเกษตรกรและปศุสัตว์ อาชีพเกษตรและปศุสัตว ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง สังคม

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และ เช่น เล้ียงไส้เดือน เปูาหมาย กลุ่มเกษตรกรรม
ฝึกอาชีพเกษตรกรรมและ เล้ียงไก่ดําฯลฯ  - กิจกรรม และปศุสัตว์
ปศุสัตว์ อบรมให้ความรู้อาชีพ เกษตรกรรม  - มีการให้ความรู้
เพือ่ส่งเสริมการมีรายได้ เกษตรกรรมและปศุสัตว์ และปศุสัตว ์ การฝึกและพัฒนา
ในชุมชน  - ชุมชนมีรายได้จาก ไม่น้อยกวา่ กลุ่มเกษตรกรรม

อาชีพเกษตรกรรมและ ๑ กิจกรรม และปศุสัตว์
ปศุสัตว์ ต่อปี  -ชุมชนมีรายได้เพิม่

รวม 1 โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -

      8.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัทําส่ือประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว - จดัทําแผ่นพับปูายประชาสัมพันธ ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 17 ชุมชน ประชาชนได้รู้จกัสถานที่ กองวชิาการ
เพือ่การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตําบล สถานที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่องเที่ยว และข่าวสาร และแผนงาน

อากาศอํานวย ทั่วไป เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในเขตพืน้ที่

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

งบประมาณ
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บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง  -  - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน ไม่มีที่ท้าวแขน  จ านวน 400 ตัว
(ตามราคาท้องถิ่น)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะโฟเมก้า  - 100,000  - 100,000  - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร

จ านวน 50 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร  4 ล้ินชัก  -  - 31,600 31,600  - ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 4 ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น)
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก  - 4,000 4,000  -  - ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น)
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง  -  -  - 4,500 4,500 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน มี 9 ช่อง จ านวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น)
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองเคลือบบัตร เคลือบเอกสาร  -  -  - 3,000 3,000 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -โต๊ะท างานผู้บริหาร  -  - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน แบบมี 2 ล้ินชัก ทั้งด้านซ้ายและขวา
จ านวน 1 โต๊ะ (ตามราคาท้องถิ่น)

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ผู้บริหาร  -  - 13,500 13,500 13,500 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง มีท้าวแขน

2 ข้าง และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ า
ได้ จ านวน  3 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

                              บัญชคีรุภัณฑ์
          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวดัสกลนคร
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้พนักงาน แบบเบาะหนัง  -  - 12,500 12,500 12,500 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน  มีพนักพิง มีท้าวแขน 2 ข้าง 
จ านวน  5 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง  -  - 90,000 90,000 90,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน บุนวม จ านวน  200 ตัว

(ตามราคาท้องถิ่น)
11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะประชุม  จ านวน 40 ตัว  -  - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน  (ตามราคาท้องถิ่น)
12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  - 97,200 97,200 97,200 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  - 108,000 108,000 108,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

 ๒6,๐๐๐ บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ  - 71,000 71,000  -  - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 48,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน - เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ 18,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะหมู่บูชา มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว  -  - 8,500  -  - ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน  ความกวา้งตัวละ 9 นิ้ว จ านวน 1 ชุด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - วทิยุส่ือสาร จ านวน 6 เคร่ือง  - 45,000  - 45,000 45,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถิ่น)

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ผู้บริหาร  แบบเบาะหนัง - 13,500 13,500 - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน  มีพนักพิง มีท้าวแขน 2 ข้าง
และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้
 จ านวน  3 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้พนักงาน แบบเบาะหนัง - 7,500 7,500 - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน  มีพนักพิง มีท้าวแขน 2 ข้าง 
จ านวน 3 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะท างานผู้บริหาร - 5,000 5,000 - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน แบบมี 2 ล้ินชัก ทั้งด้านซ้ายและขวา
จ านวน 1 โต๊ะ (ตามราคาท้องถิ่น)

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ตู้เหล็ก แบบประตูเล่ือน 15,000 - - - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน จ านวน  3  ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น)
22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ - - 4,000 4,000 4,000 กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)
23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ตู้ส าหรับจดัเก็บเคร่ือง - 5,000 5,000 5,000 5,000 กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาด 6 U จ านวน 1 ตู้

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ผู้บริหาร  แบบเบาะหนัง 13,500 - - 13,500 13,500 กองคลัง
ในการปฏิบัติงาน  มีพนักพิง มีท้าวแขน 2 ข้าง

และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้
 จ านวน  3 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เก้าอี้พนักงาน   มีพนักพิง - 10,000 - 10,000 10,000 กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน มีท้าวแขน 2 ข้าง จ านวน  4 ตัว 
(ตามราคาท้องถิ่น)

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ชั้นวางเอกสาร  ขนาดกวา้ง - - 36,400 - - กองคลัง
ในการปฏิบัติงาน 0.40 เมตร xยาว 3 เมตร x  สูง 2 เมตร

จ านวน 7 อัน (ตามราคาท้องถิ่น)
27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เล่ือน - - 4,500 - - หน่วยตรวจสอบภายใน

ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น)
28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถจกัรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี 40,800 40,800  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล/

ขนส่ง ในการปฏิบัติงาน  แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน กองวชิาการและแผนงาน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถจกัรยานยนต์  -  -  - 87,000 87,000 ส านักปลัดเทศบาล
ขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ขนาด 150 ซีซี   จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถบรรทุก (ดีเซล)  -  - 868,000 868,000 868,000 ส านักปลัดเทศบาล
ขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่ า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่ า 110 กิโลวตัต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน  1 คัน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทาง  -  - 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัดเทศบาล
ขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ของรถ (GPS) จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ

208



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง - - 32,100 32,100 - ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500 ลิตร
ต่อนาที  จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบถังคว่ า  -  -  - 13,400 13,400 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตู้  (ตามราคาท้องถิ่น)

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เคร่ืองท าน าเย็น แบบต่อท่อ  -  - 13,400  -  - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ขนาด 1 ก๊อก (ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
ธนัวาคม 2561)

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ถังคูเลอร์สแตนเลส ความจ ุ21 ลิตร  -  - 3,000  - 3,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ถัง (ตามราคาท้องถิ่น)

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  - 11,000 11,000  -  - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ขนาด 22 นิ้ว   จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองตัดหญา้ แบบข้อแข็ง  - 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาด 26 เซนติเมตร  - 15,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ความจ ุ11 ลิตร จ านวน 1 ใบ

(ตามราคาท้องถิ่น)
39 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน จ านวน 6  เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติอล - - 74,990 74,990 74,990 กองวิชาการและแผนงาน

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)
41 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  - - 28,000 28,000 28,000 ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน Smart TV ขนาด 40 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  - - 28,000 28,000 28,000 กองวิชาการและแผนงาน

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน Smart TV ขนาด 40 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก  - 9,100 9,100 9,100 9,100 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ประสงค์ (Smart card  Reader)

 13 เคร่ือง (ตามราคากลาง กระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
มีนาคม พ.ศ.2562)

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 22,000 22,000 22,000 - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคากลาง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มนีาคม พ.ศ.2562)

45 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน  - 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 3,300 - - - - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคากลาง

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม )
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพิมพ์Multifunction - - 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มนีาคม พ.ศ.2562)

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ  -  - 5,200 5,200  - ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี

จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 30,000 30,000 - - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 22,000 - - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพิมพ์Multifunction - 8,000 - 8,000 8,000 กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคมพ.ศ.2562)

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - 6,600 - - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 เคร่ือง (ตามราคากลาง
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 1 KVA 17,400 17,400 17,400 - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน จ านวน  3  เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคมพ.ศ.2562)

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน ไร้สาย (Access Piont) แบบที่ ๒
(ตามราคาท้องถิ่น)

55 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swich) - 1,600 1,600 1,600 1,600 กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)
56 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) - 30,000 30,000 30,000 30,000 กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย - 20,000 20,000 20,000 20,000 กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน (Router Board) จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคาท้องถิ่น)

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล - 60,000 - 60,000 - กองคลัง
ในการปฏิบัติงาน แบบที่ 2  จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ.2562)

59 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า - 6,600 - - - กองคลัง
ในการปฏิบัติงาน (18 หน้า/นาท)ี จ านวน  2  เคร่ือง

(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

60 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 1 KVA - 17,400 - 17,400 - กองคลัง
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 3 เคร่ือง

(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคมพ.ศ.2562)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด 45,000 - - - - กองวิชาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถิ่น)
62 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองลูกข่ายรับและขยาย 500,000 500,000 - - - กองวชิาการและแผนงาน

ในการปฏิบัติงาน สัญญาณระบบเสียงไร้สาย
จ านวน 15 ชุด  (ตามราคาท้องถิ่น)

63 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เต้นท์ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร  -  - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 4 หลัง (ตามราคาท้องถิ่น)

64 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - แผงกั้นจราจร แผงเหล็ก  -  - 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 100 แผง  (ตามราคาท้องถิ่น)

65 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - นาฬิกาติดผนัง แบบดิจติอล 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1  (ตามราคาท้องถิ่น)

66 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ชุดผจญเพลิง 100,000       -  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล

ความสงบภายใน ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)

67 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองตัดถ่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  -  - 300,000      300,000      300,000      ส านักปลัดเทศบาล
ความสงบภายใน ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)

68 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - จดัซ้ือกระบองไฟ  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัดเทศบาล
ความสงบภายใน ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 50 ด้าม (ตามราคาท้องถิ่น)

69 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - จดัซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ  -  - 100,000      100,000      100,000      ส านักปลัดเทศบาล
ความสงบภายใน ในการปฏิบัติงาน พร้อมติดต้ัง  จ านวน 1 ชุด 

(ตามราคาท้องถิ่น)
70 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ  - - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัดเทศบาล

ความสงบภายใน ในการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ป้าย (ตามราคาท้องถิ่น)
71 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองตีเส้นจราจร  - - ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

ความสงบภายใน ในการปฏิบัติงาน ชนิดสีเทอร์โมพลาสติก
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
72 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - - - 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข

ขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี และส่ิงแวดล้อม
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 
170 กโิลวัตต์ แบบอดัท้าย จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

73 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
ขนส่ง ในการปฏิบัติงาน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จ านวน 1 คัน และส่ิงแวดล้อม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

74 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปั้มน้ าอัตโนมัติ - - 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 1 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง  (ตามราคาท้องถิ่น)
75 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพ่นหมอกควนั - 59,000 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงาน ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ และส่ิงแวดล้อม
25 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

76 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม - - 34,200 34,200 34,200 กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน  ชนิดสะพายหลังขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ และส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่ ากวา่ 3.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

77 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองตัดหญา้ แบบข้อแข็ง เคร่ืองยนต์ - 19,000 19,000 19,000 19,000 กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4 แรงม้า จ านวน  2 และส่ิงแวดล้อม
 เคร่ือง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
78 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองตัดหญา้ แบบข้ออ่อน - - 10,900 10,900 10,900 กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อย และส่ิงแวดล้อม
กวา่ 1.4 แรงม้า จ านวน  1 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

79 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน - 17,000 17,000 17,000 - กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน ส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคมพ.ศ.2562)

80 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง  - 10,000 - - - กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1  เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น) และส่ิงแวดล้อม

81 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถเข็นขยะ  แบบโครงเหล็ก - - 18,000 18,000 18,000 กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 6 คัน  (ตามราคาท้องถิ่น) และส่ิงแวดล้อม

82 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองออกก าลังกายสนาม - - 200,000 200,000 200,000 กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๐ เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น) และส่ิงแวดล้อม

83 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง - 10,000 - - - กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถิ่น) และส่ิงแวดล้อม

84 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ผู้บริหาร - - 4,500 4,500  - กองสวสัดิการสังคม
เข้มแข็งของชุมชน ในการปฏิบัติงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง มีท้าวแขน

2 ข้าง และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ า

ได้ จ านวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

85 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะท างานผู้บริหาร - - 5,000 5,000  - กองสวสัดิการสังคม
เข้มแข็งของชุมชน ในการปฏิบัติงาน แบบมี 2 ล้ินชัก ทั้งด้านซ้ายและขวา

จ านวน 1 โต๊ะ (ตามราคาท้องถิ่น)
86 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ - - 5,500 5,500 - กองสวสัดิการสังคม

เข้มแข็งของชุมชน ในการปฏิบัติงาน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถจกัรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี  - 40,800  -  -  -

เข้มแข็งของชุมชน และขนส่ง ในการปฏิบัติงาน  แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน กองสวสัดิการสังคม
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

88 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 1 ใบ - - 15,000 15,000 - กองสวสัดิการสังคม
เข้มแข็งของชุมชน ในการปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถิ่น)

89 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ถังน้ า แบบสแตนเลส - - 3,000 3,000 - กองสวสัดิการสังคม
เข้มแข็งของชุมชน ในการปฏิบัติงาน ขนาดความจ ุ21 ลิตร จ านวน 1 ใบ

(ตามราคาท้องถิ่น)
90 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้พนักงาน แบบเบาะหนัง 6,000  -  - 6,000 6,000 กองช่าง

และโยธา ในการปฏิบัติงาน  มีพนักพิง มีท้าวแขน 2 ข้าง 
จ านวน 3 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

91 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ผู้บริหาร แบบเบาะหนัง 3,500  -  - 3,500 3,500 กองช่าง
และโยธา ในการปฏิบัติงาน  มีพนักพิง มีท้าวแขน 2 ข้าง

และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้ 
จ านวน 1  ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

92 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -โต๊ะท างานผู้บริหาร 5,000  -  - 5,000 5,000 กองช่าง
และโยธา ในการปฏิบัติงาน แบบมี 2 ล้ินชัก ทั้งด้านซ้ายและขวา

จ านวน 1 โต๊ะ (ตามราคาท้องถิ่น)
93 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  - 94,000 94,000 - กองช่าง

และการโยธา ในการปฏิบัติงาน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ๖ ล้อ   -  -  - ๑,๐๗๕,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐ กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่3,000ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่
 80 กิโลวตัต์ (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
 ธนัวาคม 2561)

95 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองตัดหญา้ แบบข้ออ่อน - - 21,800 21,800 - กองช่าง
และโยธา ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อย

กวา่ 1.4 แรงม้า จ านวน  2 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

96 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถตักหน้าขุดหลัง  -  -  - ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง
และโยธา ในการปฏิบัติงาน ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

97 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถขุดตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ)  -  -  - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง
และการโยธา ในการปฏิบัติงาน ขนาด 120 แรงม้า จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

98 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  -  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองช่าง
และการโยธา ในการปฏิบัติงาน ขนาด 10 กิโลวตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

99 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองเจยี/ตัด แบบมือถือ  -  -  - ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ กองช่าง
และการโยธา ในการปฏิบัติงาน ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 1 ตัว

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองช่าง

และการโยธา ในการปฏิบัติงาน  (ตามราคาท้องถิ่น)
 - เคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 2.5 มม.  -  -  - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ กองช่าง
 จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)

101 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - สวา่นโรตาล่ี 3 ระบบ  -  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองช่าง
และการโยธา ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)

102 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - กล้องส ารวจประมวลผล  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กองช่าง
และการโยธา ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

103 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  -  - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ กองช่าง
และการโยธา ในการปฏิบัติงาน ชนิดNetworkแบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

104 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ  -  - 30,000 30,000 - กองช่าง
และโยธา ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มีนาคม พ.ศ. 2562)

105 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  -  - 6,300 6,300  - กองช่าง
และโยธา ในการปฏิบัติงาน (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ

ขนาด A 3 จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

106 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ผู้บริหาร - 4,500 4,500 - - กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง มีท้าวแขน

2 ข้าง และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้
จ านวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

107 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ท างาน พนักงานครู - - 2,400 2,400 2,400 กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
108 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เก้าอี้ท างาน พนักงานเทศบาล - 3,600 3,600 3,600 3,600 กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)
107 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โต๊ะท างาน พนักงานครู - 9,600 9,600 - - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 3  ตัว  (ตามราคาท้องถิ่น)
109 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ชั้นวางหนังสือ จ านวน 7 หลัง - 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน  (ตามราคาท้องถิ่น)
110 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -ตู้เหล็กเอกสาร แบบบานเล่ือน  -  - ๒๘,๔๐๐ ๒๘,๔๐๐ ๒๘,๔๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน ชั้นบนกระจก ชั้นล่างทึบ จ านวน 4 ตู้  
(ตามราคาท้องถิ่น)

111 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น จ านวน 40 ช่อง  -  - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

112 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ตู้เหล็ก ๒ บาน 1 ตู้  -  - 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)
113 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - ตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก   จ านวน 1 ตู้  - 4,000 - - - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถิ่น)
114 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชั้น  จ านวน 1 ตู้ - - 7,900 7,900 - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

115 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  - ๑๔๑,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,๐๐๐ บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

116 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบเคล่ือนที่ได้  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน ขนาด 15,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ

219



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  - ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
24,๐๐๐ บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

118 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - พัดลม  ต้ังพื้นแบบ 3 ขา จ านวน  -  - 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน 8 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)
119 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - พัดลมติดเพดาน จ านวน 8 เคร่ือง  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน  (ตามราคาท้องถิ่น)
120 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาดไม่เกิน 14 ลิตร  -  - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน จ านวน  2 ตัว  (ตามราคาท้องถิ่น)
121 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - โทรศัพท์ ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง  -  - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน  (ตามราคาท้องถิ่น)
122 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - โทรทัศน์แอลอีดี แบบSmart tv ระดับ - 14,000 14,000 - - กองการศึกษา

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

123 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองกรองน้ า  จ านวน 1 ชุด - - 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา
งานครัว ในการปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถิ่น)

124 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - ถังน้ า แบบสแตนเลส - - 3,000 3,000 3,000 กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน ขนาดความจ ุ21 ลิตร จ านวน 1 ใบ

(ตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
125 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา - - 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน  ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

126 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - รถโดยสารขนาด 24 ที่นั่ง - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ " กองการศึกษา
และขนส่ง ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 คัน   (ตามราคาท้องถิ่น)

127 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองปั้มน้ าอัตโนมัติ - - 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 1 แรงม้า

จ านวน 1 เคร่ือง  (ตามราคาท้องถิ่น)
128 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด - 15,800 - - - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน  Network แบบที ่1 (18 หน้า/นาที)

จ านวน  2  เคร่ือง (ตามราคากลาง
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
มนีาคม พ.ศ.2562)

129 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  -เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก  -  - 8,000 - - กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Pritnter) จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคา
กลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

130 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  -  - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจท็ (Inkjet Printer)  -  - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน ส าหรับกระดาษขนาด A 4  รองรับ wifi
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น)

132 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน  หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

133 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 22,000  -  -  -  - กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ

ขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม มนีาคม พ.ศ. 2562)

134 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ  - เคร่ืองเล่นสนาม  จ านวน  1  ชุด - 50,000 - - - กองการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน  (ตามราคาท้องถิ่น)

833,915     1,355,230  4,686,535  19,026,250 15,682,565 

งบประมาณ

รวม
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ส่วนที่  4 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  4 

การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒561) เป็นแบบ   
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้     
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  แนวทางการพิจารณาการติด ตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3  ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2)   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
(3)   ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4)   วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
(5)   กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6)   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
(7)   จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8)   แผนงาน 5  คะแนน 
(9)   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

           คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา           คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์    (5) 
    3.5 กลยุทธ์    (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    (5) 
    3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์    (5) 
    3.8 แผนงาน   (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น           
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน   
ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่ บ้าน /ชุมชน/ ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ     
ของแหล่งน้ าลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  
 

20 
(3) 
 

 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง / การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) 
 

 

( 3 )  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง                
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง             
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ /กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 
 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ  
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

2.  การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จั งหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบาย          
ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 

20 
(5) 
 

 
 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3)  

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(3) 
 

 
 

(4) การวิ เคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน                  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ   
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 
 

 

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่ สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ            
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา         
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength     
(จุดแข็ง) W -Weakness  (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส ) และ      
T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์  
 3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
3.7 จุดยืน        
ทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
ขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่ นและเชื่ อมโยงหลักประชารั ฐ          
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล     
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(๕) 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

 3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

 3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์     
ในภาพรวม 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย  
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ น้าไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน 100  



227 2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียดดังนี้ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4  ยุทธศาสตร์ และแผนงาน  10 คะแนน 
2.5  โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
(2)   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
(3)   เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี5 คะแนน  
(5)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12   5 คะแนน 
(6)   โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
(7)   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน 
(8)   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติม่ันคง ม่ังคัง่ ย่ังยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน 
(9)   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
(10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11)  มีการก าหนดตัวชีว้ัด ( KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 5 คะแนน 
(12)  ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

       คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ ควรได้เพือ่ให้เกิดความสอดคล้องและขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ    10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคณุภาพ    10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   60 
   5.1 ความชัดเจนของชือ่โครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   (5) 
   5.3 เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสูก่ารต้ังงบประมาณไดถู้กต้อง    (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    (5) 
   5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคงม่ังคัง่ ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  (5) 
   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)     (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ    (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด ( KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ   (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์    (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1.การสรุป
สถานการณ ์             
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทา้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่        
(ใช้การวิเคราะห์  SWOTAnalysis/Demand(Demand”Analysis) 
/Global..Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง     
ที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ     
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม)  
 

10 
 

 

2. การประเมิน 
ผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏบิัติในเชงิ
ปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ 
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
 

 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชน   พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
 

 

4 . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 

1)  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/ Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

5. โครงการพัฒนา 
  5.1 ความชดัเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(๕) 
 

 
 
 
 

 

  5.2ก าหนด
วัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear  objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน       
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 
 

 

  5.3 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณ   
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจนสามารถระบุจา้นวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕)  

  5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(4) การสร้างโอกาส    
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(๕) 
 

 

  5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) การยกระดับศักยภาพ   
การแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ( 4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปน็เมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม(6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

(๕) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

  5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย  
ได้มาก เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น     
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) 
 

 

  5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(๕)  

  5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือ     
การเสริมสรา้งให้
ประเทศชาติมัน่คง
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนด าเนนิการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

(๕) 
 

 

  5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ผลผลติ          
ของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1)ความประหยัด (Economy)(2) ความมีประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  (3)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม 
(Equity) ( 5)  ความโปร่งใส ( Transparency) 

(๕) 
 

 

  5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง  
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย       
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ
อ่ืนๆ 
 

(๕) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

  5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด     
( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key PerformanceIndicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้  (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด 
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ             
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 
 

 

  5.12 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา                        
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้อง                           
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์                         
ควรค านึงถึ ง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ                        
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้                     
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด                    
และสามารถปฏิบัติได้  (4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง                         
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน 100  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้ง
การอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
            ๓.๑ ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏบิัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน ( Scorecard   Model )  แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard   

Model  ของ Kaplan & Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรือ Logical Model  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน  (Process Performance Measurement System  

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือ  

Problem Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment Model)  
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(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

๓.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไวห้รือไม่ 

๓.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อยา่งไร 
๓.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
๓.5 ผลกระทบ (Impact) 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนนิงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุง่ยากมากขึ้น 
 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ด้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเร่ืองไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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