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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปี                 
งบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/
กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้รวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และได้น าเสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้พิจารณาผ่านร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

  ดังนั้น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเป็นแผนการด าเนินงาน                
ตามกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  โดยหวังว่าการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้ก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
                  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

                                    17 ตุลาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น   

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม 17  ชุมชน
และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ  มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยขึ้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับ
หน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.  เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจริง
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
  3.  เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
  4.  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการที่
ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                       
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรแกครองส่วน
ท้องถิ่นในงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.  เป็นการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานจริง 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
3.  ท าให้ทราบเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
4.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
5.  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ 

ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
 

………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

(โครงการ) (บาท)

1.  ยทุธศาสตร์ด้านการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
   1.1 แผนงานการศึกษา 10 11.49 13,593,790             35.57 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

   1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 5.75 205,000                 0.54 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
รวม 15 17.24 13,798,790            36.11

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
   1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.15 10,000                   0.03 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

   1.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 12 13.79 205,000                 0.54 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
   1.3  แผนงานงบกลาง 3 3.45 14,056,000             36.78 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

รวม 16 18.39 14,271,000            37.34
3 ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1.1  แผนงานสาธารณสุข 9 10.34 600,000                 1.57 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 7 8.05 190,000                 0.50 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

รวม 16 18.39 790,000                2.07
4. ยทุธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.90 1,414,500               3.70 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

รวม 6 6.90 1,414,500              3.70
5

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ผด.๐๑ 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

(โครงการ) (บาท)

5. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 16 18.39 7,390,200               19.34 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

รวม 16 18.39 7,390,200                19.34
6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองและสังคมทีด่ี
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 14.94 407,000                 1.06 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

รวม 13 14.94 407,000                1.06
7. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร 
และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบตัิหน้าที่

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.75 50,000                   0.13 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
รวม 5 5.75 50,000                  0.13

8. ยทุธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม 
 การเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 3.45 80,000                   0.21 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
   1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.15 5,000                      0.01 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
   1.3  แผนงานการเกษตร 1 1.15 10,000                   0.03 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

รวม 5 5.75 95,000                  0.25
รวมทัง้สิ้น 87 100.00 38,216,490              100.00
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บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ผด.๐๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการจริงตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยทุธศาสตร์ด้านการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาการจัดการศึกษา 10,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและตาม ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ชุมชน

อัธยาศัย(เทศบญัญัติ หน้า 92  ) ค่าจัดซ้ือวสัดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เปน็จ าเปน็ในโครงการ

2 โครงการด าเนินงานระบบ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการด าเนินงานระบบการประกัน 5,000          โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ศูนย์พฒันาเด็กฯ

สถานศึกษา(เทศบญัญัติ หน้า 92) ค่าเอกสารการด าเนินงานระบบการประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ศูนย์อบรมเด็กฯ
ที่จ าเปน็ในโครงการ

3 โครงการนิเทศภายใน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 3,000          โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

สถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสารการนิเทศติดตาม ศูนย์พฒันาเด็กฯ

(เทศบญัญัติ หน้า 92) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในโครงการ ศูนย์อบรมเด็กฯ
4 โครงการพฒันาปรับปรุง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาปรับปรุง 5,000          ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

หอ้งสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หอ้งสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ชุมชน

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าปา้ยนิเทศต่าง ๆ และ

(เทศบญัญัติ หน้า 93) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในโครงการ

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2563 

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

พ.ศ.๒๕๖3พ.ศ.๒๕๖2งบประมาณรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม

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

แบบ ผด.๐๒ 
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน  284,830 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบลอากาศอ านวย)  ดังนี้ อากาศอ านวย

ต าบลอากาศอ านวย) - ต้ังไว ้170,000 บาท ค่าจ้ดการเรียนการสอน/รายหวั
(เทศบญัญัติ หน้า 95) ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย

- ต้ังไว ้102,830 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย
- ต้ังไว ้12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพฒันาผู้ประกอบ

วชิาชีพครูสังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย

6 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 178,680 ศูนย์อบรมเด็ก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรม การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง)ดังนี้ ก่อนเกณฑ์

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง) - ต้ังไว ้105,400 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหวั ในวดั วดัทุ่ง
(เทศบญัญัติ หน้า 96) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง

- ต้ังไว ้63,280 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง

- ต้ังไว ้10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพฒันาผู้ประกอบ

วชิาชีพครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,176,420 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย อากาศอ านวย
เทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ)์) ดังนี้ (ชุมชนอุปถัมภ)์
(ชุมชนอุปถัมภ)์) - ต้ังไว ้20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

(เทศบญัญัติ หน้า 96) - ต้ังไว ้9,600 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ

symmetric Digital Subscriber

- ต้ังไว ้7,200 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

Wireless Fidelity : WiFi

พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

- ต้ังไว ้100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง

หอ้งสมุดโรงเรียน

- ต้ังไว ้50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

- ต้ังไว ้54,000 บาท ค่าใช้ในการพฒันาข้าราชการครู

ของโรงเรียน

- ต้ังไว ้21,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปอ้งกัน

ยาเสพติด

- ต้ังไว ้888,620 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ต้ังไว ้26,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพฒันาผู้ประกอบ

วชิาชีพครูโรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ)์

8 โครงการอาหารกลางวนั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุในการประกอบอาหารกลางวนั 2,049,800   โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หน้า 97 ) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 3 แหง่  ดังนี้ ศูนย์พฒันาเด็กฯ

- ต้ังไว ้490,000 บาท ศูนย์พฒันาเด็กเล็กพฒันาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กฯ
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

- ต้ังไว ้303,800 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง 

- ต้ังไว ้1,256,000 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย
(ชุมชนอุปถัมภ)์

9 โครงการอาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในสังกัด  ดังนี้ 3,817,060   โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หน้า 97 ) - ต้ังไว ้191,600 บาท ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กฯ

ต าบลอากาศอ านวย ศูนย์อบรมเด็กฯ
- ต้ังไว ้118,810 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง ร.ร.บา้นอากาศ

- ต้ังไว ้601,690 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย

(ชุมชนอุปถัมภ)์

- ต้ังไว ้2,904,960 บาท โรงเรียนบา้นอากาศ

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

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการอาหารกลางวนั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นอากาศ 6,064,000   ร.ร.บา้นอากาศ กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หน้า 99 )

รวม 10 13,593,790 

1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 10,000        ลานรวมใจ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ตะกร้อเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ไทโย้ย

(เทศบญัญัติ หน้า 120 ) ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรม

การตัดสิน ค่ารางวลั การแข่งขัน ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขัน

ค่าเช่า เคร่ืองเสียง ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่ารับรองผู้ที่ได้รับ

เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จ าเปน็ในโครงการ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน 15,000        โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา

บาสเกตบอลเทศบาล กีฬาบาสเก็ตบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมีค่าใช้จ่าย อ านวยศึกษา

ต าบลอากาศอ านวย ประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน

(เทศบญัญัติ หน้า 120 ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ารางวลัการแข่งขัน

ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าปา้ย

ประชาสัมพนัธ ์ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในโครงการ

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 50,000        โรงเรียนบา้น กองการศึกษา

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ฟตุบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อากาศ

(เทศบญัญัติ หน้า 120 ) ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ารางวลัการแข่งขัน ค่าวสัดุ/อุปกรณ์

ในการแข่งขัน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่ารับรอง

ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม และค่า

ใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในโครงการ

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 80,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา

แข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวย การแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อ านวยศึกษา

(เทศบญัญัติ หน้า 121 ) ค่าชุดนักกีฬา ค่าวสัดุ/อุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬา โรงเรียนบา้น

ค่าเบี้ยเล้ียงนักกีฬา ค่าปา้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในโครงการ อากาศ

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 50,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

กิจกรรมเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี ชุมชน

และประชาชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที

(เทศบญัญัติ หน้า 99 ) ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทน เงินรางวลั ค่ารับรองผู้ที่

ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในโครงการ

รวม 5 205,000     

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการสังคมสงเคราะหผู้์ด้อย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสังคมสงเคราะห์         10,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

โอกาสและประสบปญัหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสและประสบปญัหาทางสังคม เช่น ค่าส่ิงของ เงิน  ๑๗ ชุมชน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 107 ) การจัดบริการสาธารณะ

รวม 1 10,000       

 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการคุ้มครองสวสัดิภาพและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคุ้มครองสวสัดิภาพ         15,000 ศูนย์คุ้มครอง กองสวสัดิการ

จัดสวสัดิการเด็กและเยาวชน และจัดสวสัดิการเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและ เด็กในชุมชน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า115  ) อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ในการบรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วทิยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ในการอบรมฯ

2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ 10,000        ศูนย์ ศพอส. กองสวสัดิการ

(เทศบญัญัติ หน้า 115  ) ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ สังคม

ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์

ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ในการบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรม ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร 

ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการอบรมฯลฯ

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
3 โครงการส่งเสริมและพฒันา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพฒันา 15,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองสวสัดิการ

ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวสัดุ ชุมชน สังคม
(เทศบญัญัติ หน้า 115  ) เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร 

ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็
ในการอบรม ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวสัดิการ

การด าเนินงานตามหลักปรัชญา การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ชุมชน สังคม

เศรษฐกิจพอเพยีง ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่าย

(เทศบญัญัติ หน้า 116 ) เอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ 

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วทิยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 15,000        ศูนย์บริการ กองสวสัดิการ

กิจกรรมคนพกิาร กิจกรรมคนพกิาร โดยมีค่าใช้ประกอบด้วยค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและ คนพกิาร สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 116 ) อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร 
ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 50,000        ศูนย์ ศพอส. กองสวสัดิการ

กิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 116 ) และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร 

ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค.

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

14



ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 10,000        ศูนย์ ศพอส. กองสวสัดิการ

ศูนย์พฒันาครอบครัว ศูนย์พฒันาครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุ สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 117 ) เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรม ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร 
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ใน
การอบรม ฯลฯ

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 30,000        สภาเด็กและ กองสวสัดิการ

สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน เยาวชน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 117 ) และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร เทศบาลต าบล

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม อากาศอ านวย

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั

 ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 10,000        ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

การจัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน  ๑๗ ชุมชน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 117 ) และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั

 ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ
10 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 10,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองสวสัดิการ

(เทศบญัญัติ หน้า 118 ) ด้านคหกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน ชุมชน สังคม

และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็
ในการอบรม ฯลฯ

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองสวสัดิการ

(เทศบญัญัติ หน้า 118 ) ด้านช่าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและ ชุมชน สังคม

อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม

ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร

ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

12 โครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 10,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองสวสัดิการ

และส่ิงประดิษฐ์ หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวสัดุ ชุมชน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 119 ) เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร 

ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ใน

การอบรม ฯลฯ

รวม 12 205,000     

1.3  แผนงานงบกลาง
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสังคมสงเคราะหเ์บี้ยยัง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าการสังคมสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

   11,900,000 ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการ

ชีพผู้สูงอายุ (เทศบญัญัติ หน้า137 ) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม

2 โครงการสังคมสงเคราะหเ์บี้ย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าการสังคมสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร    2,000,000 คนพกิาร กองสวสัดิการ

ชีพคนพกิาร(เทศบญัญัติ หน้า 137) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม

3 โครงการสังคมสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าการสังคมสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
       156,000 ผู้ปว่ยเอดส์ กองสวสัดิการ

ผู้ปว่ยเอดส์ (เทศบญัญัติ หน้า 137 ) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม

รวม 3 14,056,000 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖2

มิ.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3 ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการบริการ 100,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

(เทศบญัญัติ หน้า 101 ) การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมา  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ผู้ปฏบิติังานโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

2 โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ที่มีภาวะพึ่งพงิในระยะยาว การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในระยะยาว โดยมีค่าใช้จ่าย  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า  103) ประกอบด้วย ค่าวทิยากร ค่าปา้ย ค่าวสัดุส าหรับด าเนิน

โครงการ ค่าอาหารและอาหารวา่ง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จ าเปน็ส าหรับด าเนินโครงการ ฯลฯ

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกันและ 100,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย น้ ายาพน่  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า  103) หมอกควนั น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควนั

ทรายอะเบท  ผ้าส าหรับหอ่ทราย ผ้าปดิจมูก ฯลฯ 

4 โครงการอาหารปลอดภยั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารปลอดภยั 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

(เทศบญัญัติ หน้า 104 ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวทิยากร ค่าปา้ย ค่าวสัดุส าหรับ  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินโครงการ ค่าอาหารและอาหารวา่ง และค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จ าเปน็ส าหรับด าเนินโครงการ ฯลฯ

5 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการ จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

พษิสุนัขบา้ (เทศบญัญัติ หน้า 104 ) ค่าส ารวจและขึ้นทะเบยีนจ านวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ย.ต.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการสัตวป์ลอดโรค  - ต้ังไว ้20,000 บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 30,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ วคัซีน หรือเวชภณัฑ์ ในการปอ้งกันควบคุมโรคพษิสุนัขบา้   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า 104 )  - ต้ังไว ้10,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง  ถุงมือ ส าลี

น้ ายาต่างๆยาหรือเวชภณัฑ์ สารเคมี ทรายอะเบทฯลฯ
7 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับชุมชนในการควบคุมโรคขาดสาร 102,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ไอโอดีน  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(เทศบญัญัติ หน้า 105 )

8 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลใน - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับชุมชนในการพฒันาระบบ 102,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ สุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

(เทศบญัญัติ หน้า 105 )

9 โครงการรณรงค์และแก้ไข - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับชุมชนในการรณรงค์และ 136,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ปญัหายาเสพติด To be แก้ไขปญัหายาเสพติด   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ

วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี

(เทศบญัญัติ หน้า 102)

รวม 9 600,000     

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
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3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการทรัพยากร - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า 108  ) วทิยากร ค่าพาหนะ ค่าปา้ย ค่าวสัดุส าหรับด าเนินโครงการ

ค่าอาหารและอาหารวา่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ

ด าเนินโครงการ ฯลฯ

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวทิยากร ค่าปา้ย ค่าวสัดุส าหรับ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินโครงการฯ ค่าน้ าด่ืมอาหารและอาหารวา่ง ค่าใช้จ่ายอื่น

(เทศบญัญัติ หน้า 108  ) ที่จ าเปน็ส าหรับการอบรม ฯลฯ

3 โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการพฒันาและปรับปรุงระบบก าจัดขยะ 100,000      บอ่ขยะ กองช่าง/
ก าจัดขยะ (เทศบญัญัติ หน้า 110) ฝังกลบขยะมูลฝอย ปรับปรุงถนนภายใน ของเทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการสร้างจิตส านึกประชาชน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึก 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ในการก าจัดขยะ ประชาชนในการก าจัดขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า 110 ) ค่าจัดสถานที่ ค่าวทิยากร ค่าปา้ย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร

กลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้อง

5 โครงการก าจัดผักตบชวาและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจัดผักตบชวา 40,000        หนองสบหว้ย กองสาธารณสุข
วชัพชืในแหล่งน้ าสาธารณะ และวชัพชืในแหล่งน้ าสาธารณะโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย หนองน้ าจั้น และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า 112 ) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกล และยานพาหนะ

ค่าปา้ย จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม

พ.ศ.๒๕๖3

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

พ.ศ.๒๕๖2 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

6 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า 10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ    ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า 103 )
7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตรวจสอบวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ  10,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หน้า 103 )
รวม 7 190,000     

4. ยทุธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
4.๑  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานประเพณีลอย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการ

10,000        บริเวณหน้า กองการศึกษา

กระทง(เทศบญัญัติ หน้า 122 ) ประเพณีลอยกระทง  วดัจอมแจ้ง
2 โครงการจัดงานประเพณีวนัขึ้น

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
เช่น ค่าปา้ยโครงการจัดงาน แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 1,500          ลานรวมใจ กองการศึกษา

ปใีหม่(เทศบญัญัติ หน้า 122 ) ประเพณีวนัขึ้นปใีหม่  ไทโย้ย

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนการแสดง 

150,000      วดัเขตเทศบาล กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หน้า 123 ) ประเพณีสงกรานต์  ลานรวมใจฯ

4 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน 3,000          วดัในเขต กองการศึกษา

เข้าพรรษา(เทศบญัญัติ หน้า 124 ) วนัเข้าพรรษา จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพทุธศาสนา ทต.อากาศ

ปา้ยประชาสัมพนัธเ์ชิญชวน เข้าวดัฟงัธรรม อ านวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ.๒๕๖2
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการจัดงานวนัไทโย้ย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวนัไทโย้ย 450,000      หอปู่ตา กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หน้า124) เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน

ค่าเงินรางวลัการประกวด ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนศิลป
วฒันธรรม ค่าจ้างเหมาท าบา้นจ าลองไทโย้ย ค่าน้ าด่ืมน้ าแข็ง 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไฟฟา้ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน
ค่าเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ  

6 โครงการจัดงานประเพณีบญุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 800,000      บริเวณล าน้ า กองการศึกษา

เดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ บญุเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหวพ้ระแก้วคู่บา้น  เช่น ยามและอาคาร

ไหวพ้ระแก้วคู่บา้น ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์  อบต.อากาศ

(เทศบญัญัติ หน้า 123 ) ค่าเคร่ืองเสียง ค่าถ้วยรางวลั ค่ารางวลั ค่าจ้างเหมาท าขบวน  (หลังเก่า)

แหถ่้วยพระราชทาน ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวฒันธรรม
ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

จัดงานค่าใช้จ่ายในพธิเิปดิและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ  

รวม 6 1,414,500  

5. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงและต่อเติม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื่อใช้ในการปฏบิติังาน 69,000 ส านักงาน กองช่าง
อาคารเพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ ของกองช่าง เทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยด าเนินการ ดังนี้ เทศบาลต าบล
กองช่างเทศบาลต าบล - ก่อสร้างโครงเคร่าอลูมิเนียมสีชา พร้อมกระจกใส หนา 5 มเมตร อากาศอ านวย

อากาศอ านวย พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 22 ตารางเมตร
(เทศบญัญัติ หน้า 129) - ก่อสร้างผนังลูกฟกูสีชา 2 ด้านพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8 ตารางเมตร

- ก่อสร้างประตูบานเล่ือนอลูมิเนียม 1 บาน รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

เม.ย.

ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
2 โครงการจัดท าปา้ยถนน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างปา้ยถนนในเขตเทศบาล โดยใช้แผ่น 500,000      ใน 17 ชุมชน กองช่าง

ในเขตเทศบาล ปา้ยอลูซิงค์ฉลุลายขึ้นขอบ ขนาด 0.30x0.80 เมตร ตัวหนังสือ

(เทศบญัญัติ หน้า 129 ) ติด 2 ด้าน เสาปา้ย เปน็เสาเหล็กขนาด 3 นิ้วทาสีน้ ามันยาว 

3.00 เมตร ฝังลึก 0.50 เมตร สูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร 

ติดต้ังจ านวน 55 ปา้ย รายละเอียดตามเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 133,000      ซอยลุงจักร กองช่าง
ซอยลุงจักร ชุมชนที่ 1 กวา้ง4.00 เมตร หนาเฉล่ีย0.15 เมตร ความยาวรวม52.00เมตร

(เทศบญัญัติ หน้า 129 ) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 208 ตร.เมตร ลงลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้าง กวา้งเฉล่ีย0.30 เมตร วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.

(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 5 ทอ่น

วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

 0.60 เมตร จ านวน 6 ทอ่น พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

 รายละเอียด โครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 และตาม

เทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกโรงฆ่าสัตว์ 497,000      ตรอกโรง กองช่าง

ตรอกโรงฆ่าสัตว ์ชุมชนที่ 10 ชุมชนที่ 10 ดังนี้ ฆ่าสัตว ์

(เทศบญัญัติ หน้า 130) - ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของรองพื้นทาง ชุมชนที่ 10 

ช่วง Sta. 0+020 - Sta.0+195 กเมตร กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่
184 ลูกบาศก์เมตร
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาวรวม 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 880 ตร.เมตร พร้อมติดต้ังปา้ย

โครงการ 1 ปา้ยรายละเอียดโครงสร้างตามแบบ มาตรฐาน 

ท.1-01 และตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 133,000       ตรอกลุงลาน กองช่าง

 ตรอกลุงลาน ชุมชนที่ 8 กวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาวรวม 74.00 

(เทศบญัญัติ หน้า 130) เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 222 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกวา้ง เฉล่ีย 0.30 เมตร วางทอ่

ระบายน้ า ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน

 5 ทอ่น พร้อมติดต้ังปา้ย โครงการ 1 ปา้ย รายละเอียดโครงสร้าง

ตามแบบ มาตรฐาน ท.1-01 และตามเทศบาลต าบลอากาศ

อ านวยก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 61,000  ตรอกวจิิตร กองช่าง
 ตรอกวจิิตรพลูทรัพย์ ชุมชนที่ 5 กวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาวรวม 36.00 พลูทรัพย์

(เทศบญัญัติ หน้า 130) เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 108 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

และตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 947,200      ถนนอากาศ กองช่าง
เสริมเหล็กถนนอากาศพฒันา ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมขนาดผิวจราจรกวา้ง5.00เมตร พฒันา

ชุมชนที่ 10 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาวรวม 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่   ชุมชนที่ 10 

(เทศบญัญัติ หน้า 131 ) คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 1,750 ตร.เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง

ทั้งสองข้างกวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ

 1 ปา้ย รายละเอียดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

และตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง -เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนลูกรังข้างส านักงานเทศบาลต าบล 139,000 ถนนลูกรัง กองช่าง
ข้างส านักงานเทศบาลต าบล อากาศอ านวย ชุมชนที่ 16 ดังนี้ ข้างส านักงาน

อากาศอ านวย ชุมชนที่ 16 - ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของรองพื้นทาง ทต.อากาศ

(เทศบญัญัติ หน้า 132 ) กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ความกวา้งฐาน อ านวย

รองพื้นทางเฉล่ีย 5.40 เมตร ความยาวรวม 83 เมตร ชุมชนที่ 16

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23



ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

- ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทางกวา้ง

เฉล่ีย 5.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ความกวา้งฐานคันทาง

เฉล่ีย 6.00 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้ง

ของรองพื้นทาง กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ความกวา้งฐานรองพื้นทางเฉล่ีย5.40เมตร ความยาวรวม27เมตร

- ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทางกวา้ง

เฉล่ีย 4.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร ความกวา้งฐานคันทาง

เฉล่ีย 5.20 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้ง

ของรองพื้นทาง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ความกวา้งฐานรองพื้นทางเฉล่ีย4.40เมตร ความยาวรวม40เมตร

- ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทางกวา้ง

เฉล่ีย 3.90 เมตร สูงเฉล่ีย 2.80 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกล่ีย

แต่งเรียบความกวา้งของรองพื้นทาง กวา้งเฉล่ีย 3.90 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ความกวา้งฐานรองพื้นทางเฉล่ีย

 4.30 เมตร  ความยาวรวม 40 เมตร

- ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทางกวา้ง

เฉล่ีย 4.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ความกวา้งฐานคันทาง

เฉล่ีย 4.60 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้ง

ของรองพื้นทาง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ความกวา้งฐานรองพื้นทางเฉล่ีย 4.40 เมตร ความยาวรวม 

103.70 เมตร

- ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทางกวา้ง

เฉล่ีย 5.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ความกวา้งฐานคันทาง

เฉล่ีย 6.00 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้ง

ของรองพื้นทาง กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
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ความกวา้งฐานรองพื้นทางเฉล่ีย 5.40 เมตร ความยาวรวม 

144 เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย รายละเอียดตาม

แบบเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนลูกรังถนนนาวาสวสัด์ิไปจรดนน้ าจั้น 92,000        ถนนลูกรัง กองช่าง
นาวาสวสัด์ิไปจรดน้ าจั้น  ชุมชนที่ 9, 10 ดังนี้ ถนนนาวา

ชุมชนที่ 9, 10 - ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทางกวา้ง สวสัด์ิไปจรด

(เทศบญัญัติ หน้า 133 ) เฉล่ีย 6.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ความกวา้งฐานคันทาง น้ าจั้น

เฉล่ีย 6.80 เมตร ความยาวรวม 277 เมตร ปริมาณดินถมคันทาง ชุมชนที่ 9,10

ไม่น้อยกวา่ 457 ลูกบาศก์เมตร

- ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของรองพื้นทาง

กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ความกวา้งฐาน

รองพื้นทางเฉล่ีย 6.40 เมตร ความยาวรวม 277 เมตร ปริมาณ

ลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกวา่ 429 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม

เทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนลูกรังถนนอากาศพฒันา 266,000      ถนนอากาศ กองช่าง
อากาศพฒันา ชุมชนที่ 10 ชุมชนที่ 10 ดังนี้ พฒันา 

(เทศบญัญัติ หน้า 133 ) - ถมดินปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของคันทาง ชุมชนที่ 10

กวา้งเฉล่ีย 5.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ความกวา้งฐาน

คันทางเฉล่ีย 6.00 เมตร ความยาวรวม 895 เมตร ปริมาณดิน

ถมคันทางไม่น้อยกวา่ 1,913 ลูกบาศก์เมตร 

- ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบความกวา้งของรองพื้นทาง

กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ความกวา้งฐาน

รองพื้นทางเฉล่ีย 5.40 เมตร ความยาวรวม 895 เมตร ปริมาณ

ลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกวา่1,163 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ย

โครงการ 1 ปา้ยรายละเอียดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด
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11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสุราษฎร์ 1,311,000 ถนนสุราษฎร์ กองช่าง

คอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์เร่ิม รังสรรค์เร่ิมจากแยกถนนทางหลวง 2094 ส้ินสุดแยกถนน รังสรรค์

จากแยกถนนทางหลวง 2094 สวรรค์ดิลก ดังนี้

ส้ินสุดแยกถนนสวรรค์ดิลก - ท าTACK COAT ผิวทางเดิม

(เทศบญัญัติ หน้า134  ) - เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.04 เมตร

กวา้งเฉล่ีย 9.60 - 10.00 เมตร ความยาวรวม 431 เมตร

 หรือพื้นที่ปผิูวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 4,222 

ตารางเมตร

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกแบบทบึ หน้ากวา้ง

10 เซนติเมตร ตลอดแนวทั้ง 2 ข้างของถนน

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกหน้ากวา้ง 10 เซนติเมตร

ยาว 100 เซนติเมตร เวน้ระยะ 300 เซนติเมตร ตลอดแนว

ศูนย์กลางถนน ติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย รูปแบบ

รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 533,000      ถนนอุดมรัตน์ กองช่าง
ถนนอุดมรัตน์ทั้งสองข้าง เฉล่ีย 0.51 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. ชุมชนที่

ชุมชนที่ 11, 12 หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างบอ่พกั ค.ส.ล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร 11,12

(เทศบญัญัติ หน้า134  ) พร้อมฝาตระแกรงเหล็กจ านวน 3 บอ่ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชื่อแบบ รางระบายน้ า คสล. 

ย่านชุมชน แบบเลขที่ทถ-5-301) รวมระยะทางก่อสร้างยาว

ไม่น้อยกวา่ 143 เมตร และติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด
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13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า - เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 1,995,000 ถนนสุราษฎร์ กองช่าง

ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ฝ่ังทศิเหนือ เฉล่ีย 0.51 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. รังสรรค์

ชุมชนที1่2, 13 หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างบอ่พกั ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร ฝ่ังทศิเหนือ

(เทศบญัญัติ หน้า 135 ) พร้อมฝาตระแกรงเหล็กจ านวน 5 บอ่ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ชุมชนที่ 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชื่อแบบ รางระบายน้ า คสล. 12,13

ย่านชุมชนแบบเลขที่ทถ-5-301) รวมระยะทางก่อสร้างยาว

ไม่น้อยกวา่ 519 เมตรและติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

 รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

14 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. - เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายผิวจรารจร ค.ส.ล. ถนนสวรรค์ดิลก 464,000      ถนนสวรรค์ กองช่าง

ถนนสวรรค์ดิลก เร่ิมจากแยกถนน เร่ิมจากแยกถนนไทยพาณิชย์ส้ินสุดถนนสุราษฎร์รังสรรค์ ดิลก

ไทยพาณิชย์ส้ินสุดถนนสุราษฎร์ ฝ่ังทศิตะวนัออก ชุมชนที่ 16 ดังนี้

รังสรรค์ทั้งสองข้าง - ทบุร้ือคันหนิรางต้ืน, ทางเทา้ ทางลาด ถนนสวรรค์ดิลกฝ่ัง

ชุมชนที่ 14, 15, 16, 17 ทศิตะวนัออกตลอดแนว

(เทศบญัญัติ หน้า 135 ) - ขยายผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 1.33-2.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่524ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานท.1-01

- เทปรับระดับฝาบอ่พกัและเปล่ียนฝาบอ่พกัใหม่ เปน็ฝา

ตระแกรงเหล็ก จ านวน 18 ฝา ติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

ตามแบบเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

15 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 150,000      โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน อากาศอ านวย กองช่าง
(เทศบญัญัติ หน้า 98) (ชุมชนอุปถัมภ)์
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16 โครงการบ ารุงรักษาและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 100,000 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา
ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ดินและส่ิงก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เล็กเทศบาล กองช่าง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถม ดังนี้ ศูนย์อบรมเด็ก
(เทศบญัญัติ หน้า 98) - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ก่อนเกณฑ์ในวดั

- โดยการปกูระเบื้องโรงอาหาร ขนาด กวา้ง 5.60 เมตร วดัทุ่ง
ยาว 9.50 เมตร

- โดยการมุงหลังคา ขนาด กวา้ง 1.90 เมตร ยาว 16.70 เมตร

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง

- โดยการท าช่องลมหน้าต่างหอ้งเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

1/1 (2 ขวบ) จ านวน 1 หอ้ง

- โดยการติดต้ังมุ้งลวดหอ้งรับประทานอาหาร จ านวน 1 หอ้ง

รวม 17 7,390,200   

6. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองและสังคมทีด่ี
6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานรัฐพธิ ีพระราชพธิี - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานรัฐพธิี
เช่น ปา้ยรณรงค์ ปา้ยศูนย์ ปา้ยเตือนจุดเส่ียง ค่าตอบแทน ฯลฯ

50,000        พื้นที่ในเขต ส านักปลัด

(เทศบญัญัติ หน้า 75 ) พระราชพธิ ีเช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทต.อากาศ เทศบาล

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพนัธเ์ชิญชวน การอ านวย อ านวย

ความสะดวกเพื่อใหป้ระชาชนมาร่วมงานและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการพฒันาผู้บริหาร - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพ 40,000        ทต.อากาศ ส านักปลัด

สมาชิกสภา บคุลากรของเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา บคุลากรของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย อ านวย เทศบาล

(เทศบญัญัติ หน้า 76 ) ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และสถานที่

ค่าอาหาร ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ เหมาะสม

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ- ปดิ ค่าประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุ

เอกสาร ค่าสมนาคุณดูงาน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

3 โครงการลดขั้นตอนและอ านวย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการลดขั้นตอนและ 1,000          ทต.อากาศ ส านักปลัด

ความสะดวกในการบริการ อ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน อ านวย เทศบาล

ประชาชน (เทศบญัญัติ หน้า 76 )

4 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกต้ังนายก 200,000      ทต.อากาศ ส านักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะ อ านวย เทศบาล

(เทศบญัญัติ หน้า 76 ) กรรมการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์

การรณรงค์ ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนแบบพมิพแ์ละอุปกรณ์ ค่าเช่า

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

5 โครงการเสริมสร้างความรู้การ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ 10,000        พื้นที่ชุมชน ส านักปลัด

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์เปน็ เทศบาล

อันมีพระมหากษตัริย์เปน็ประมุข ประมุข เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

(เทศบญัญัติ หน้า 76 ) ค่าอาหาร ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย

ในพธิเีปดิ - ปดิ ค่าประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋

หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง 1,000          ทต.อากาศ ส านักปลัด

จริยธรรมในการปฏบิติังาน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิติังาน เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร อ านวย เทศบาล

(เทศบญัญัติ หน้า 77) ค่าอาหารวา่งและค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน

อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ - ปดิ

ค่าประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุ

เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการ อปท.โปร่งใส - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อปท.โปร่งใส หวัใจ 5,000          ทต.อากาศ กองวชิาการ

หวัใจคุณธรรม คุณธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวทิยากร อ านวย และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า 75 ) ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

8 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าส่ือ 15,000        ในเขต กองวชิาการ

(เทศบญัญัติ หน้า 75 ) ประชาสัมพนัธ์ ทต.อากาศ และแผนงาน

อ านวย

9 โครงการประเมินความพงึพอใจของ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพงึพอใจของ 5,000          ในเขต กองวชิาการ

ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ ทต.อากาศ และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า 75 ) อ านวย

10 โครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้ 10,000        ในเขต กองวชิาการ

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทต.อากาศ และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า 75 ) อ านวย

11 โครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 50,000        ในเขต กองวชิาการ

(เทศบญัญัติ หน้า 82 ) หรือแผนอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ทต.อากาศ และแผนงาน

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ปา้ย ฯลฯ อ านวย

12 โครงการส ารวจและรับฟงัความ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจและรับฟงั 10,000        ในเขต กองวชิาการ

คิดเหน็ของประชาชน ความคิดเหน็ของประชาชนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเทศบาล ทต.อากาศ และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า 82 ) เช่น ค่าปา้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน หรือวสัดุอื่น ฯลฯ อ านวย

13 โครงการอบรมหลักเกณฑ์ปฏบิติั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมหลักเกณฑ์ 10,000 ทต.อากาศ หน่วยตรวจ

การควบคุมภายในและการบริหาร ปฏบิติัการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงส าหรับ อ านวย สอบภายใน

ความเสียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวทิยากร

(เทศบญัญัติ หน้า 84 ) ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการฝึกอบรม

รวม 13 407,000     

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบตัิหน้าที่
7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
เช่น ปา้ยรณรงค์ ปา้ยศูนย์ ปา้ยเตือนจุดเส่ียง ค่าตอบแทน ฯลฯ

30,000        ในเขต ส านักปลัด

ทางถนน ทางถนน เช่น ปา้ยรณรงค์ ปา้ยศูนย์ ปา้ยเตือนจุดเส่ียง ทต.อากาศ เทศบาล

(เทศบญัญัติ หน้า  87) ค่าตอบแทน ฯลฯ อ านวย

2 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย 5,000          ในเขต ส านักปลัด

และความมั่นคงภายใน และความมั่นคงภายใน เช่น ค่าปา้ย ค่าตอบแทน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ทต.อากาศ เทศบาล

(เทศบญัญัติ หน้า  87) ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ อ านวย

3 โครงการปอ้งกันและบรรเทา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกันและ 5,000          ในเขต ส านักปลัด

ความเดือดร้อนของประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากอุทกภยั ทต.อากาศ เทศบาล

(เทศบญัญัติ หน้า 88 ) น้ าปา่ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม วาตภยั ภยัแล้ง ภยัหนาว อ านวย

อัคคีภยั ไฟปา่และหมอกควนั และโรคติดต่อ เช่น ค่าส่ิงของ

เงิน การจัดบริการสาธารณะ

4 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 5,000          ในเขต ส านักปลัด

บรรเทาความเดือดร้อนของ ของประชาชน ที่เกิดจากอุทกภยั น้ าปา่ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ทต.อากาศ เทศบาล

ประชาชน วาตภยั ภยัแล้ง ภยัหนาว อัคคีภยั ไฟปา่และหมอกควนั และ อ านวย

(เทศบญัญัติ หน้า 88 ) โรคติดต่อ เช่น ค่าส่ิงของเงิน การจัดบริการสาธารณะ

5 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการใหค้วามรู้ 5,000          ทต.อากาศ ส านักปลัด

การปอ้งกันและบรรเทา เกี่ยวกับการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น ค่าสมนาคุณ อ านวย เทศบาล

สาธารณภยั วทิยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวสัดุ

(เทศบญัญัติ หน้า 88 ) เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ-ปดิ

ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่าย

อื่นที่จ าเปน็

รวม 5 50,000       

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

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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8. ยทุธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว
8.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงและพฒันาแผนที่ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุง 50,000        พื้นที่ในเขต กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยืสิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ทต.อากาศ

(เทศบญัญัติ หน้า 84 ) ด้วย การส ารวจ การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน อ านวย

ทรัพย์สิน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวสัดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้อง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิ 15,000        ทต.อากาศ กองคลัง

จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ภาพการจัดเก็บรายได้โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ อ านวย

(เทศบญัญัติ หน้า 84 ) ค่าวทิยากร ค่าปา้ย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหาร

วา่ง ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)เปน็ไปตามแผนพฒันา

3 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการใหค้วามรู้ 15,000        ทต.อากาศ กองคลัง

ระเบยีบพสัดุ เกี่ยวกับระเบยีบพสัดุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อ านวย

(เทศบญัญัติ หน้า 84 ) ค่าจัดสถานที่ ค่าวทิยากร ค่าปา้ย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร

กลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่าวสัดุเคร่ืองเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)

รวม 3 80,000       

 โครงการ/กิจกรรม

ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 10,000        ศูนย์การเรียนรู้ กองสวสัดิการ

และปศุสัตว ์ เกษตรกรรมและปศุสัตว ์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวสัดุ ชุมชน สังคม

(เทศบญัญัติ หน้า 118 ) เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้า

รับการอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

ในการอบรม ฯลฯ

รวม 1 10,000       

8.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 5,000          ทต.อากาศ กองวชิาการ 

เพื่อการทอ่งเที่ยว เพื่อการทอ่งเที่ยว อ านวย และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า 112 )
รวม 1 5,000         

ก.ย.ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.

มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

มี.ค.ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค. ก.ย.พ.ย.

ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

พ.ศ.๒๕๖3พ.ศ.๒๕๖2งบประมาณ

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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