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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ 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. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

  ดังนั้น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงเป็นแผนการด าเนินงาน                
ตามกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  โดยหวังว่าการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้ก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
                  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ 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
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  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 ๒) พ.ศ.25๕๙ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขยายเวลาการจัดท าแผนการด 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 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ ข้อ ๑๒ 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
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 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 
 

………………………………………………… 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ ของงบประมำณทั้งหมด
(โครงกำร) (บำท)

1.  ยทุธศำสตร์ด้ำนศิลปวฒันธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปญัญำท้องถ่ิน
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   1.3  แผนงานการศึกษา
   1.4  แผนงานสาธารณสุข
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.57 1,456,500.00        3.61 เทศบาล
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา ต าบลอากาศอ านวย
   1.10  แผนงานการเกษตร
   1.11  แผนงานการพาณิชย์
   1.12  แผนงานงบกลาง

รวม 3 3.57 1,456,500.00       3.61
2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวติ
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   1.3  แผนงานการศึกษา 10 11.90 14,511,279.00      35.97 เทศบาล
   1.4  แผนงานสาธารณสุข 9 10.71 540,000.00           1.34 ต าบลอากาศอ านวย
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.19 10,000.00             0.02 "
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 11 13.10 190,000.00           0.47 " 5

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562

เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย

ยทุธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

ผด.๐๑



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ ของงบประมำณทั้งหมด
(โครงกำร) (บำท)

   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 7.14 235,000.00           0.58 เทศบาล
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา ต าบลอากาศอ านวย
   1.10  แผนงานการเกษตร
   1.11  แผนงานการพาณิชย์ เทศบาล
   1.12  แผนงานงบกลาง 4 4.76 14,203,200.00      35.21 ต าบลอากาศอ านวย

รวม 41 48.81 29,689,479.00     73.59
3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   1.3  แผนงานการศึกษา
   1.4  แผนงานสาธารณสุข
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.19 100,000.00           0.25 เทศบาล
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ต าบลอากาศอ านวย
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 5 5.95 7,014,000.00        17.39 เทศบาล
   1.10  แผนงานการเกษตร ต าบลอากาศอ านวย
   1.11  แผนงานการพาณิชย์
   1.12  แผนงานงบกลาง

รวม 6 7.14 7,114,000.00       17.63
4.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
   1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
   1.3  แผนงานการศึกษา

6

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562
เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย

ยทุธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ ผด.๐๑



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ ของงบประมำณทั้งหมด
(โครงกำร) (บำท)

   1.4  แผนงานสาธารณสุข
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6  แผนงานเคหะและชุมชน 6 7.14 180,000.00           0.45 เทศบาล
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ต าบลอากาศอ านวย
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา
   1.10  แผนงานการเกษตร
   1.11  แผนงานการพาณิชย์
   1.12  แผนงานงบกลาง

รวม 6 7.14 180,000.00          0.45
5.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองและสังคมทีด่ี
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14 16.67 719,000.00           1.78 เทศบาล
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0.00 50,000.00             0.12 ต าบลอากาศอ านวย
   1.3  แผนงานการศึกษา 0 0.00 10,000.00             0.02 "
   1.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 20,000.00             0.05 "
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 50,000.00             0.12 เทศบาล
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.38 30,000.00             0.07 ต าบลอากาศอ านวย
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 0 0.00 340,000.00           0.84 "
   1.10  แผนงานการเกษตร

7

เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย

ยทุธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562

ผด.๐๑



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ ของงบประมำณทั้งหมด
(โครงกำร) (บำท)

   1.11  แผนงานการพาณิชย์
   1.12  แผนงานงบกลาง

รวม 16 19.05 1,219,000.00         3.02
6.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 2.38 20,000.00             0.05 เทศบาล
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4.76 60,000.00             0.15 ต าบลอากาศอ านวย
   1.3  แผนงานการศึกษา
   1.4  แผนงานสาธารณสุข
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.19 20,000.00             0.05 เทศบาล
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ต าบลอากาศอ านวย
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา
   1.10  แผนงานการเกษตร
   1.11  แผนงานการพาณิชย์
   1.12  แผนงานงบกลาง

รวม 7 8.33 100,000.00          0.25
7.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.19 0 0.00 เทศบาล
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ต าบลอากาศอ านวย
   1.3  แผนงานการศึกษา 8

ยทุธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562

เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย

ผด.๐๑



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ ของงบประมำณทั้งหมด
(โครงกำร) (บำท)

   1.4  แผนงานสาธารณสุข
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา
   1.10  แผนงานการเกษตร
   1.11  แผนงานการพาณิชย์ เทศบาล
   1.12  แผนงานงบกลาง 1 1.19 500,000.00           1.24 ต าบลอากาศอ านวย

รวม 2 2.38 500,000.00          1.24
8.ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม กำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเทีย่ว
   1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 2.38 80,000.00             0.20 เทศบาล
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ต าบลอากาศอ านวย
   1.3  แผนงานการศึกษา
   1.4  แผนงานสาธารณสุข
   1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
   1.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
   1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   1.9  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา
   1.10  แผนงานการเกษตร
   1.11  แผนงานการพาณิชย์ 1 1.19 5,000.00               0.01 เทศบาล
   1.12  แผนงานงบกลาง ต าบลอากาศอ านวย

รวม 3 3.57 85,000.00            0.21
รวมทัง้สิ้น 84 100.00 40,343,979.00       100.00

9
บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562
เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย

ยทุธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

ผด.๐๑



1.  ยทุธศาสตร์ด้านศิลป วฒันธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 -ประเพณีลอยกระทง - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังาน 10,000       บริเวณหน้า กองการศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า 111 ) ประเพณีลอยกระทง  วัดจอมแจง้
 -ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังาน 1,500         ลานรวมใจ กองการศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า 111 ) ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่ ไทโยย้
 -ประเพณีสงกรานต์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังาน

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนการ
190,000    วดัเขตเทศบาล กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า 112 ) ประเพณีสงกรานต์  ลานรวมใจฯ
 -ประเพณีแหเ่ทยีนเข้าพรรษา - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังาน 5,000         วัดในเขต กองการศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า 112 ) วันเขา้พรรษา จดันิทรรศการเกี่ยวกบัพทุธศาสนา ทต.อากาศ กองการศึกษา

ป้ายประชาสัมพนัธ์เชิญชวน เขา้วัดฟงัธรรม อ านวย
2 โครงการจดังานวันไทโยย้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานวันไทโยย้ 450,000    หอปูต่า กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า113) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจดัเตรียมสถานทีใ่นการจดังาน
ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนศิลป
วัฒนธรรม ค่าจา้งเหมาท าบ้านจ าลองไทโยย้ ค่าน้ าด่ืมน้ าแขง็ 
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าไฟฟา้ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ในการจดังาน
ค่าเล้ียงรับรอง และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  

3 โครงการจดังานประเพณีบุญ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี 800,000    บริเวณล าน้ า กองการศึกษา
เดือนสิบ แขง่เรือ ไหลเรือไฟ บุญเดือนสิบแขง่เรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแกว้คู่บ้าน  เช่น ยามและอาคาร

ไหว้พระแกว้คู่บ้าน ค่าจดัเตรียมสถานทีใ่นการจดังาน ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  อบต.อากาศ
(เทศบัญญัติ หน้า 112 ) ค่าเคร่ืองเสียง ค่าถว้ยรางวัล ค่ารางวัล ค่าจา้งเหมาท าขบวน  (หลังเกา่)

แห่ถว้ยพระราชทาน ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หน้าทีจ่ดัเตรียมงาน ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการ
จดังานค่าใช้จา่ยในพธิิเปิดและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  

รวม 3 1,456,500   

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.

10
แบบ ผด.๐๒



2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการพฒันาการจดัการศึกษา - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันา 50,000       ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

ในระบบนอกระบบและตาม การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอธัยาศัย เช่น ชุมชน
อธัยาศัย(เทศบัญญัติ หน้า86 ) ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม ฯลฯ

2 โครงการอาหารกลางวัน - เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอากาศ  5,780,000    ร.ร.บา้นอากาศ กองการศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า 91 ) -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุในการประกอบอาหารกลางวนั 2,125,700    รร.ในสังกัด กองการศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า88 ) สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ ทต.อากาศ

- ต้ังไว ้1,376,000 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย อ านวย
 (ชุมชนอปุถมัภ์)  
- ต้ังไว ้ 490,000 บาท ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย  
- ต้ังไว2้59,700บาท ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่ 

3 โครงการอาหารเสริม (นม) - เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในสังกดั ดังนี้       - ต้ังไว ้ 659,180 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอปุถมัภ์)         - ต้ังไว ้ 191,620 บาท ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย          - ต้ังไว ้ 101,560 บาท ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่  - ต้ังไว ้ 2,768,909 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านอากาศ แผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 ขอ้ 15 3,721,269    รร.ในสังกัด กองการศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า89 ) -ต้ังไว ้659,180 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศ ทต.อากาศ

อ านวย (ชุมชนอปุถมัภ์)   อ านวย
- ต้ังไว ้ 191,620 บาท ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล  
ต าบลอากาศอ านวย
-ต้ังไว ้101,560 บาทศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่ 
-ต้ังไว ้ 2,768,909 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านอากาศ 

4 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง -เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง  ดังนี้ 100,000    ศูนย์พฒันา กองการศึกษา
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างสถานศึกษา -ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบล เด็กเล็ก
ในสังกดัเทศบาล อากาศอ านวย ทต.อากาศอ านวย

(เทศบัญญัติ หน้า 91) -ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์อบรมเด็ก
ในวัด วัดทุ่ง อาคารเรียนที ่2โดยร้ือถอนแผ่นหลังคาเดิมและติดต้ัง ก่อนเกณฑ์
แผ่นหลังคาMetal sheetใหม ่พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 1 ในวดั วดัทุ่ง
ปา้ย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

พ.ค. มิ.ย.

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

เม.ย.

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการบริหารสถานศึกษา
-โครงการสนันสนุนค่าใช้จา่ย - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน  283,000    ศูนย์พฒันา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบลอากาศอ านวย) ดังนี้ ต าบลอากาศ
ต าบลอากาศอ านวย)  - ต้ังไว ้170,000 บาท ค่าจดัการเรียนการสอนของ อ านวย

(เทศบัญญัติ หน้า86 ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
 - ต้ังไว ้113,000 บาท ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 150,000    ศูนย์พฒันา กองการศึกษา
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน ดังนี้  เด็กเล็กเทศบาล

(เทศบัญญัติ หน้า 90)   - ทาสีน้ าพลาสติกอาคารเรียนเด็กเล็ก  200  คน  ต าบลอากาศ
(สน.สท.อนุบาล 8) ชนิดทาภายนอก พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  อ านวย

297 ตารางเมตร
  - ทาสีน้ าพลาสติกอาคารเรียนเด็กเล็ก  200  คน 
(สน.สท.อนุบาล 8) ชนิดทาภายในพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
1,226 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

-โครงการสนันสนุนค่าใช้จา่ย - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน 149,990    ศูนย์อบรมเด็ก กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (ศูนยอ์บรมเด็ก ก่อนเกณฑ์

(ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ กอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่) ดังนี้ ในวดั วดัทุ่ง

ในวัด วัดทุง่)  - ต้ังไว ้ 90,100 บาท ค่าจดัการเรียนการสอน/
(เทศบัญญัติ หน้า86 ) รายหัวของศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่

 - ต้ังไว ้ 59,890 บาท ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่  

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย. ก.ย.ธ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

12
แบบ ผด.๐๒

แบบ ผด.๐๒



ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน 1,556,320    โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล อากาศอ านวย
(โรงเรียนเทศบาลอากาศ อากาศอ านวย (ชุมชนอปุถมัภ์) ดังนี้ (ชุมชนอปุถัมภ์)

อ านวย(ชุมชนอปุถมัภ์))  - ต้ังไว ้ 20,000 บาท ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
(เทศบัญญัติ หน้า88 ) หลักสูตรสถานศึกษา 

 - ต้ังไว ้ 16,800 บาท  ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์โรงเรียน
 - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line :ADSI
   9,600 บาท
 - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi  7,200 บาท
 - ต้ังไว ้ 100,000 บาท  ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 - ต้ังไว ้ 50,000 บาท  ค่าใช้จา่ยในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
 - ต้ังไว ้ 250,000 บาท  ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดัการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น(SBMLD) 
 - ต้ังไว ้ 75,000 บาท ค่าใช้จา่ยในการพฒันาขา้ราชการครู
ของโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ต้ังไว ้ 21,000 บาท ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์การ
ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 
 - ต้ังไว ้ 50,000 บาท  ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกจิกรรม
รักการอา่นในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ต้ังไว ้ 973,520 บาท ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

6 โครงการพฒันาปรับปรุง - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันาปรับปรุง 30,000       ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
หอ้งสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ชุมชน

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เช่น จดัซ้ือชั้นวางหนังสือห้องสมุดแบบด้านเดียว 4 ชั้น
(เทศบัญญัติ หน้า86 ) มีลวดกั้นหนังสือป้องกนัการล้ม ชั้นสามารถปรับระดับ

ความสูงต่ าได้ จ านวน 7 ตัว จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น

พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. ก.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค. ส.ค.ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
7 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน 50,000       โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา

ระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยของนักเรียนโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครอง อ านวยศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า84 ) ส่วนท้องถิ่นจงัหวัดสกลนคร เช่น ค่าจดัตรียมสถานทีใ่นการ
เแขง่ขนั ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพนัธ์ ค่าของรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการ และและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น

8 โครงการด าเนินงานระบบ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการด าเนินงานระบบการประกนั 10,000       โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
การประกนัคุณภาพภายใน คุณภาพภายในสถานศึกษา เช่น อบรมให้ความรู้ ประชุมคณะ ศูนย์พฒันาเด็กฯ

สถานศึกษา กรรมการฯ  การติดตามการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพ ศูนย์อบรมเด็กฯ

(เทศบัญญัติ หน้า 84) ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน และอปุกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ

9 โครงการนิเทศภายใน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000         โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
สถานศึกษา เช่น ค่าถา่ยเอกสารการนิเทศ  ค่าจดัท าเล่มสรุปผลการนิเทศ ศูนย์พฒันาเด็กฯ

(เทศบัญญัติ หน้า 84) และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  ศูนย์อบรมเด็กฯ

10 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาและ - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างลานกฬีาและนันทนาการ 500,000    ศูนย์พฒันา กองการศึกษา
นันทนาการในสถานศึกษา ในสถานศึกษาในสังกดั ดังนี้  เด็กเล็กเทศบาล

(เทศบัญญัติ หน้า 90)   - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ต าบลอากาศ

    - โดยการปรับระดับดินเดิมพร้อมเทลาน ค.ส.ล.  อ านวย
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 109 ตารางเมตร
    - โดยการปูพืน้สังเคราะห์ส าหรับสนามกฬีาจากวัสดุ
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติตาม มอก.2683 - 2558 
ประเภท C พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
    - โดยการปูหญ้าเทียม ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
  - ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุง่ ศูนย์อบรมเด็ก
    - โดยการปรับระดับดินเดิมพร้อมเทลาน ค.ส.ล.  กอ่นเกณฑ์

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 109 ตารางเมตร ในวัด วัดทุ่ง

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รูปแบบ
รายละเอยีดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

รวม 10 14,511,279    

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการป้องกนัและควบคุม - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและ 100,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย น้ ายาพน่  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
(เทศบัญญัติ หน้า 95 ) หมอกควัน น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควัน

ทรายอะเบท  ผ้าส าหรับห่อทราย ผ้าปิดจมูก ฯลฯ 
2 โครงการอาหารปลอดภัย - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอาหาร 20,000       ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หน้า 95 ) ปลอดภัย โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อ านวย และส่ิงแวดล้อม

ส าหรับด าเนินโครงการ ค่าน้ าด่ืม อาหารและอาหารว่าง ฯลฯ
3 ค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบคุณภาพน้ า 10,000       ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คุณภาพน้ าอปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภค กบัหน่วยงาน องค์กรต่างๆ    ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
(เทศบัญญัติ หน้า 94 )

4 ค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบ - เพือ่จา่ยเป็นค่าตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  10,000       ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
(เทศบัญญัติ หน้า 94 )

5 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส ารวจขอ้มูล 10,000       ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
และขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
พษิสุนัขบา้ (เทศบัญญัติ หน้า 95 ) ค่าส ารวจและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - ต้ังไว ้30,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือ 50,000       ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า วัคซีน หรือเวชภัณฑ์ ในการป้องกนัควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบัญญัติ หน้า 95 )  - ต้ังไว ้20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง  ถงุมือ ส าลี
น้ ายาต่างๆยาหรือเวชภัณฑ์ สารเคมี ทรายอะเบทฯลฯ

7 โครงการควบคุมโรคขาดสาร - เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้กบัชุมชนในการควบคุม 102,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไอโอดีน   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี(เทศบัญญัติ หน้า96 )

8 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาล - เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้กบัชุมชนในการพฒันา 102,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี(เทศบัญญัติ หน้า96)

เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
9 โครงการรณรงค์และแกไ้ข - เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้กบัชุมชนในการรณรงค์และ 136,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด To be แกไ้ขปัญหายาเสพติด ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนยเ์พือ่นใจ ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเ์พือ่นใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี)
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(เทศบัญญัติ หน้า 94)

รวม 9 404,000    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการสังคมสงเคราะห์               - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสังคม        10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ชุมชน สังคม
ทางสังคม(เทศบัญญัติ หน้า98) เช่น ค่าส่ิงของ เงิน  การจดับริการสาธารณะ 

รวม 1 10,000      

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเพิม่        10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ

ชุมชน  (เทศบัญญัติ หน้า105 ) มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชน สังคม
2 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 

และส่ิงประดิษฐ์ หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์        10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
(เทศบัญญัติ หน้า 109) ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร ชุมชน สังคม

และส่ิงพมิพ ์ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจเุอกสาร
ส าหรับผู้เขา้รับการอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

ก.ย.

ส.ค.ก.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.

ธ.ค.

ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ค.ส.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.

ธ.ค.ม.ค.

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.

ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

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

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ        10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ สนับสนุนเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า 108) อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสาร

และส่ิงพมิพ ์ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจเุอกสาร
ส าหรับผู้เขา้รับการอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ        25,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
(เทศบัญญัติ หน้า 109) ด้านช่าง เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าประกาศ ชุมชน สังคม

เกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ์ 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจเุอกสาร ส าหรับผู้เขา้รับ
การอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่น
ทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ        10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
คหกรรม  สนับสนุนอาชีพด้านคหกรรม เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า 108) อปุกรณ์  ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสาร และส่ิงพมิพ ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน                                                                                                   - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ 10,000       ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ศูนยพ์ฒันาครอบครัว                   สนับสนุนศูนยพ์ฒันาครอบครัว เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า107 ) อปุกรณ์  ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการส่งเสริมและพฒันา - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ        15,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ศักยภาพสตรีและกจิกรรมสตรี พฒันาศักยภาพสตรีและกจิกรรมสตรี เช่นค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า106 ) และอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ        60,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
กจิกรรมผู้สูงอายุ ด าเนินงานของกจิกรรมผู้สูงอายเุช่น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและ ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า107 ) อปุกรณ์  ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ        10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
การด าเนินงานตามหลักปรัชญา สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง  เช่น ชุมชน สังคม
เศรษฐกจิพอเพยีง ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตัร ค่าถ่าย
(เทศบัญญัติ หน้า106 ) เอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้ใน

การบรรจเุอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

10 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ 15,000       ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
และจดัสวัสดิการเด็กและ และจดัสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน ชุมชน สังคม
เยาวชน และอปุกรณ์  ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์
(เทศบัญญัติ หน้า 97 ) เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ในการบรรจเุอกสาร

ส าหรับผู้เขา้รับการอบรมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ        15,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
กจิกรรมคนพกิาร    สนับสนุนกจิกรรมคนพกิาร เช่น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและ    ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า106 ) อปุกรณ์  ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรมค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั  ค่ายานพาหนะ 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

รวม 11 190,000    

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน -เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน        50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

กจิกรรมเด็ก เยาวชนและ กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน เช่น.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า ชุมชน

ประชาชน(เทศบัญญัติ หน้า91 ) เวท ีค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทน เงินรางวัล น้ าด่ืมน้ าแข็งฯลฯ
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ 30,000       ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ

สภาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน ชุมชน สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า107 ) อปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เขา้รับการอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

3 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีา        50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ฟตุบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เช่น ค่าจดัเตรียมสถานที่ บา้นอากาศ
(เทศบัญญัติ หน้า 110) ในการจดัการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารางวัลการแข่งขัน

ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดัการแขง่ขนั ค่าน้ าด่ืมน้ าแขง็ ค่าเคร่ือง
เสียง ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  

4 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนั        15,000 ร.ร.อากาศ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย กฬีาบาสเกตบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เช่น ค่าจดั อ านวยศึกษา

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. ก.ย.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

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

(เทศบัญญัติ หน้า 110) เตรียมสถานที่ในการจดัการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่ารางวัลการแขง่ขนั ค่าวัสดุ /อปุกรณ์การในแขง่ขนั
ค่าน้ าด่ืมน้ าแขง็ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

5 โครงการแขง่ขนักฬีา - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนั        10,000 ลานรวมใจ กองการศึกษา
ตะกร้อเทศบาลต าบล กฬีาตะกร้อเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เช่น ค่าจดัเตรียม ไทโย้ย
อากาศอ านวย สถานทีใ่นการจดัการแขง่ขนั ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
(เทศบัญญัติ หน้า 110) ค่ารางวัลการแขง่ขนั  ค่าวัสดุ/อปุกรณ์การในแขง่ขนั ค่าน้ าด่ืม

น้ าแขง็ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์และค่าใช้จา่ย
อื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

6 โครงการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งนักกฬีาเขา้        80,000 ร.ร.อากาศ กองการศึกษา
การแขง่ขนักฬีาอ าเภออากาศ ร่วมการแขง่ขนักฬีาอ าเภออากาศอ านวย เช่น ค่าชุดนักกฬีา อ านวยศึกษา
อากาศอ านวย ค่าวัสดุ  อปุกรณ์กฬีา  ค่าเคร่ืองด่ืม  ส าหรับนักกฬีา  โรงเรียน
(เทศบัญญัติ หน้า 111) ค่าเบีย้เล้ียงนักกฬีา  ค่าป้าย และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  บ้านอากาศ

รวม 6 235,000    

แผนงานงบกลาง
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 กิจกรรมการตรวจสอบสถานะการ ๑. ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย        - ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

มีชีวิตอยูข่องผู้สูงอาย ุคนพกิารและ๒. บันทึก/แกไ้ขขอ้มูลในระบบสารสนเทศฯ  ๑๗ ชุมชน สังคม
ผู้ปว่ยเอดส์ จดัระบบสารสนเทศ
การจดัฐานข้อมูลเบี้ยยงัชีพ  

2 โครงการสังคมสงเคราะห์เบีย้ยงั - เพือ่จา่ยเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ       11,749,200 ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
ชีพผู้สูงอาย ุ(เทศบัญญัติ หน้า120 ) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม

3 โครงการสังคมสงเคราะห์เบีย้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคนพกิาร     2,304,000 คนพกิาร กองสวัสดิการ
ชีพคนพกิาร(เทศบัญญัติ หน้า120) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม

4 โครงการสังคมสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ- เพือ่จา่ยเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์     150,000 ผู้ปว่ยเอดส์ กองสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์(เทศบัญญัติ หน้า120 ) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม

รวม 4 14,203,200    

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

มิ.ย.
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3. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการต่อเติมห้องน้ า - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างห้องน้ า วัดตามแนวศูนยก์ลาง 200,000    ศูนย์พฒันา กองช่าง

ห้องสุขา ขา้งศูนยพ์ฒันา เสาขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร จ านวน 2 ห้อง เด็กเล็กเทศบาล

เด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศ พร้อมสุขภัณฑ์ ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ต าบลอากาศ
(เทศบัญญัติ หน้า 116 ) รูปแบบรายละเอยีด ตามแบบเทศบาลต าบลอากาศ อ านวย

อ านวยก าหนด
2 โครงการกอ่สร้าง ขยายผิว - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้าง ขยายผิวจราจร ถนนรวมมิตร  523,000    ชุมชนที่ 15 กองช่าง

จราจร ถนนรวมมิตรขา้ง ขา้งโรงเรียน อากาศอ านวยศึกษา ชุมชนที่ 15
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา โดยการขดุดินปรับระดับพืน้ดินเดิมฝ่ังโรงเรียนอากาศ
ชุมชนที ่15 อ านวยศึกษา กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 335 เมตร
(เทศบัญญัติ หน้า 117 ) ขยายผิวจราจรค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 335  เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ (ไม่รวมบ่อพกั) 
ไม่น้อยกว่า 955 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอ่สร้าง
ของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ) ติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  รูปแบบรายละเอยีดตามแบบเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

3 โครงการกอ่สร้างระบบ - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างระบบระบายน้ า ถนนรวมมิตร 1,040,000    ชุมชนที่ 15 กองช่าง
ระบายน้ าถนนรวมมิตร ฝ่ังทิศตะวันออก หน้าวัดศรีโพนเมือง ชุมชนที่ 15 
ฝ่ังทิศตะวันออกหน้าวัด โดยการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้น
ศรีโพนเมือง ชุมชนที ่15 ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ยาว 294 เมตร และวาง
(เทศบัญญัติ หน้า 117 ) บ่อพกัขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก 

จ านวน 30 บ่อ รวมระยะทางกอ่สร้างไม่น้อยกว่า 325
เมตร และ ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รูปแบบ
รายละเอยีดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 

ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค. ส.ค.ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างระบบ - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างระบบระบายน้ าถนนสรรเพชร 5,191,000    ชุมชนที่ 17 กองช่าง
ระบายน้ าถนนสรรเพชรไป ไปจดเขตถนนทางหลวงสาย 2177 (อากาศ-ศรีสงคราม)  
จดเขตถนนทางหลวงสาย ชุมชนที่ 17 โดยการ
2177 (อากาศ-ศรีสงคราม) - ร้ือถอนถนน ค.ส.ล.เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 587 เมตร
ชุมชนที ่17  (ไม่รวมพืน้ทีบ่่อพกั)พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,291  ตารางเมตร
(เทศบัญญัติ หน้า118)  และร้ือถอนบ่อพกัเดิมจ านวน  1 แห่ง 

- ขดุวางท่อระบายน้ าโดยใช้ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3)
 ขนาด 1.00 x1.00 เมตร จ านวน  555 เมตร
 โดยให้เทคอนกรีตรองพืน้ท่อ เทรอยต่อท่อและยาแนว 
รอยต่อท่อโดยรอบทุกจดุพร้อมกอ่สร้างบ่อพกัค.ส.ล. 
ขนาด 1.00 x 2.79 ม.  จ านวน 1 บ่อ กอ่สร้างบ่อพกั 
ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.27 เมตร  พร้อมฝา
ตระแกรงเหล็ก จ านวน 44 บ่อ รวมระยะทาง
กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 600 เมตร
 - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 587.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ พืน้ที่  
ค.ส.ล.(ไม่รวมพืน้ทีบ่่อพกั)ไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 )
  - กอ่สร้างก าแพง ค.ส.ล. กนัน้ ากดัเซาะทีป่ลายท่อ
ระบายน้ าชนิดกลม แบบท่อคู่ ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช -5-103/45 
จ านวน 1 แห่ง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวยก าหนด 

ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย. ก.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการปรับปรุงระบบ - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า บริเวณส่ีแยก 60,000        ชุมชนที4่,5,6 กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณส่ีแยกถนน ถนนราษฎร์พฒันา ตัดกบัถนนมิตรไมตรี ชุมชนที่ 4,5,6
ราษฎร์พฒันาตัดกบัถนน พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร สูงเฉล่ีย 
มิตรไมตรี ชุมชนที ่4,5,6 1.00-1.30 เมตร  ยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.55 เมตร 
(เทศบัญญัติ หน้า 118) พร้อมเชื่อมระบบระบายน้ ากบัโครงสร้างเดิม

รวม 5 7,014,000   

แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ - เพือ่จา่ยให้กบัการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอากาศอ านวย 100,000    พื้นที่ในเขต กองช่าง

(เทศบัญญัติ หน้า 100 ) ในการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าไฟฟา้สาธารณะ ทต.อากาศอ านวย

รวม 1 100,000    

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.เม.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค. ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการบูรณาการก าจดั - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการบูรณาการก าจดั 40,000       ห้วยแซง กองสาธารณสุข

ผักตบชวาและวัชพชืร่วมกบั ผักตบชวาและวัชพชืร่วมกบัหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จา่ย และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าจา้งเหมาเคร่ืองจกัรกลและ
(เทศบัญญัติ หน้า103 ) ยานพาหนะ ค่าปา้ย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมฯลฯ

2 โครงการสร้างจติส านึก - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสร้างจติส านึก 10,000       พื้นที่ในเขต กองสาธารณสุข

ประชาชนในการก าจดัขยะ ประชาชนในการก าจดัขยะ  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ทต.อากาศอ านวย และส่ิงแวดล้อม

(เทศบัญญัติ หน้า 101 ) ค่าจดัสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถา่ยเอกสาร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

3 โครงการพฒันาและปรับปรุง - เพีอ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในด าเนินโครงการพฒันาและปรับปรุง 50,000       บอ่ขยะ กองช่าง
ระบบก าจดัขยะ ระบบก าจดัขยะ ฝังกลบขยะมูลฝอย ปรับปรุงถนนภายใน  เขตเทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 101 )

4 โครงการจดัการทรัพยากร - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการทรัพยากร 40,000       พื้นที่ในเขต กองสาธารณสุข

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ทต.อากาศอ านวย และส่ิงแวดล้อม

(เทศบัญญัติ หน้า 98 )
5 โครงการรักน้ า  รักป่า - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรักน้ ารักป่า 10,000       พื้นที่ในเขต กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หน้า 99 ) ทต.อากาศอ านวย และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ 30,000       พื้นที่ในเขต กองสาธารณสุข

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ ทต.อากาศอ านวย และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จา่ย
สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุส าหรับ
(เทศบัญญัติ หน้า 99 ) ด าเนินโครงการฯ ค่าน้ าด่ืมอาหารและอาหารว่าง ฯลฯ

รวม 6 180,000    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.
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5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองและสังคมทีด่ี
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเลือกต้ังนายก - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเลือกต้ังนายก 200,000    ในเขต  ส านักปลัด
เทศมนตรีและสมาชิกสภา และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ทต.อากาศ เทศบาล
เทศบาล(เทศบัญญัติ หน้า 70) ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค์ อ านวย

ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนแบบพมิพแ์ละอปุกรณ์ ค่าเช่า 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น

2 โครงการลดขั้นตอนและอ านวย  - จดัท าผังลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการบริการ - ทต.อากาศ ส านักปลัด
ความสะดวกในการบริการ ประชาชน อ านวย เทศบาล
ประชาชน

3 โครงการจดัท าแผนพฒันา - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัท า 60,000       ทต.อากาศ กองวิชาการ 
เทศบาล แผนพฒันาเทศบาลหรือแผนอื่น ๆ  เช่น  ค่าอาหาร  อ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 75) อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัสดุอปุกรณ์เคร่ืองเขยีน ป้าย ฯลฯ 

4 โครงการส ารวจและจดัท าขอ้มูล - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส ารวจ 10,000       พื้นที่ในเขต กองวิชาการ 
พืน้ฐานเทศบาล และจดัท าขอ้มูลพืน้ฐานเทศบาล เช่น ค่าถา่ยเอกสาร ทต.อากาศอ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 75 ) ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน ฯลฯ

5 โครงการพฒันาผู้บริหาร - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันาผู้บริหาร  140,000    นอกพืน้ที่  ส านักปลัด
สมาชิกสภา บุคลากร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร เทศบาล
ของเทศบาล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน
(เทศบัญญัติ หน้า 70 ) อปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จา่ยในพธิีเปิด-ปิด

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ ส่ิงทีใ่ช้บรรจเุอกสาร
ค่าสมนาคุณ การดูงาน ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น

ม.ค.ก.พ.

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ก.ย.มี.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

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

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง 1,000         ทต.อากาศ  ส านักปลัด
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร อ านวย เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 71 ) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน

อปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จา่ยในพธิีเปิด - ปิด
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถา่ยเอกสาร  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้
บรรจเุอกสารและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น 

7 โครงการ " อปท.โปร่งใส  - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจ 5,000         ทต.อากาศ กองวิชาการ 
หัวใจคุณธรรม" คุณธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง อ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 69 ) และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

8 โครงการจดังานรัฐพธิีราชพธิี - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานรัฐพธิี   50,000       ทต.อากาศ  ส านักปลัด
(เทศบัญญัติ หน้า 69 ) ราชพธิี เช่น จดันิทรรศการ  กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ซุ้มเฉลิม อ านวย เทศบาล

พระเกียรติ การประชาสัมพนัธ์เชิญชวน การอ านวยความสะดวก
เพือ่ให้ประชาชนมาร่วมงานและกจิกรรมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

9 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบั - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการให้ความรู้ 30,000       นอกพืน้ที่ กองคลัง
ระเบียบพสัดุ เกี่ยวกบัระเบียบพสัดุ โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
(เทศบัญญัติ หน้า 77) ค่าจดัสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถา่ยเอกสาร

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

10 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัท า 15,000       ทต.อากาศ กองวิชาการ 
(เทศบัญญัติ หน้า 69 ) ส่ือประชาสัมพนัธ์ อ านวย และแผนงาน

11 โครงการประเมินความพงึพอใจ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประเมินความ 5,000         พื้นที่ในเขต กองวิชาการ 

ของประชาชนต่อการจดับริการ พงึพอใจของประชาชนต่อการจดัการบริการสาธารณะ  ทต.อากาศอ านวย และแผนงาน
สาธารณะ(เทศบัญญัติ หน้า 69)

12 โครงการปรับปรุงระบบ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปรับปรุง 95,000       พื้นที่ในเขต กองวิชาการ 
เครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต ระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต โดยการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ทต.อากาศอ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 73) แม่ขา่ย(server) อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Swith)

โต๊ะวางคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

ธ.ค.ม.ค. ส.ค.ก.ย.มิ.ย. ก.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

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

13 โครงการส ารวจและรับฟงั - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส ารวจและรับฟงั 10,000       พื้นที่ในเขต กองวิชาการ 
ความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ทต.อากาศอ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 75) เทศบาล เช่น ค่าปา้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนหรือวสัดุอื่น ฯลฯ

14 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพือ่ให้ใช้งาน 30,000       ทต.อากาศอ านวย ส านักปลัด 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏบิติังาน ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและ เทศบาล
(เทศบญัญัติ หน้า71) เผยแพร่  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ฯลฯ
(เทศบญัญัติ หน้า71) - เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 30,000       ทต.อากาศอ านวย ส านักปลัด 

และขนส่งเพือ่ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์กระบะ เทศบาล
 รถยนต์(ตู้) ฯลฯ

(เทศบญัญัติ หน้า71)  - เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000       ทต.อากาศอ านวย กองวชิาการ 
และครุภัณฑ์อื่นๆ และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า71)  -เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงเสียงตามสาย 10,000       ทต.อากาศอ านวย กองวชิาการ 
เสียงไร้สายและหอกระจายขา่ว และแผนงาน

(เทศบญัญัติ หน้า77) - เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพือ่ให้สามารถ 5,000         ทต.อากาศอ านวย กองคลัง
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์
เอกสาร ฯลฯ

(เทศบญัญัติ หน้า77)  – เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,000         ทต.อากาศอ านวยหนว่ยตรวจสอบ
และครุภัณฑ์อื่นๆ ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ภายใน

รวม 14 719,000     

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  – เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพือ่ให้สามารถใช้ 50,000       ทต.อากาศอ านวย ส านักปลัด 
ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน งานได้ตามปกติเช่น ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า81) และขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ฯลฯ 

50,000

มิ.ย. ก.ค.ส.ค.

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

ก.ย.

ม.ค.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

รวม

พ.ศ.๒๕๖1
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แผนงานการศึกษา
ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหใ้ช้งานได้ 10,000        ทต.อากาศอ านวย กองการศึกษา
ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน ตามปกติ เช่น ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(เทศบัญญัติ หน้า84) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทย ุฯลฯ

10,000

 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏบิติังาน  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 10,000        ทต.อากาศอ านวย กองสาธารณสุข
(เทศบญัญัติ หน้า93) และครุภณัฑ์อื่น และส่ิงแวดล้อม
(เทศบญัญัติ หน้า93)  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 10,000        ทต.อากาศอ านวย กองสาธารณสุข

และขนส่ง และส่ิงแวดล้อม
รวม 20,000

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

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 50,000 ทต.อากาศอ านวย กองสาธารณสุข
ทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏบิติังาน และขนส่ง และส่ิงแวดล้อม
(เทศบญัญัติ หน้า99) 

รวม 50,000

เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

รวม

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน  - เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน  20,000 ทต.อากาศอ านวย กองช่าง
(เทศบัญญัติ หน้า115) ครุภัณฑ์ส ารวจและครุภัณฑ์อื่น
(เทศบัญญัติ หน้า115)  -เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะและขนส่ง 20,000 ทต.อากาศอ านวย กองช่าง
(เทศบัญญัติ หน้า115) -เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 300,000 ทต.อากาศอ านวย กองช่าง

เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ถนน ทาง ทางเท้า ถนนลูกรัง
ทอ่ระบายน้ าส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ

340,000
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการพฒันาศักยภาพ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันา 10,000       ทต.อากาศอ านวย  ส านักปลัด

ผู้น าชุมชนและประชาชน ศักยภาพผู้น าชุมชนและประชาชน โดยมีค่าใช้จา่ย เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 105) ประกอบด้วย ค่าจดัสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถา่ย

เอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเคร่ือง
เขยีนและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 10,000       17 ชุมชน กองสวัสดิการ
การจดัท าแผนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน เช่น  สังคม
(เทศบัญญัติ หน้า 108 ) ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ค่าประกาศเกยีรติบัตร 

ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพค่์ากระเป๋า
หรือส่ิงทีใ่ช้ในการบรรจเุอกสารส าหรับผู้เขา้รับ
การอบรม ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม ฯลฯ 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ 10,000        ทต.อากาศอ านวยกองสวสัดิการ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏบิติังาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ สังคม
(เทศบญัญัติ หน้า104) 

รวม 2 30,000       

ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พ.ศ.๒๕๖1
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.

มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ธ.ค.

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

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย. ก.ย.

รวม
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6.  ยทุธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง 10,000       ทต.อากาศ ส านักปลัด 

การปกครองในระบอบ ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี อ านวย เทศบาล
ประชาธิปไตยอนัมี พระมหา พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
กษัตริยเ์ป็นประมุข ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน
(เทศบัญญัติ หน้า 70) ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้

บรรจเุอกสารและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น
2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเผยแพร่ 10,000       พื้นที่ในเขต กองวิชาการ 

ด้านกฎหมายแกป่ระชาชน ให้ความรู้ด้านกฎหมายแกป่ระชาชน เช่น  ค่าจดัท าคู่มือ ทต.อากาศอ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 70) กฎหมาย ฯลฯ 

รวม 2 20,000      

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1  โครงการป้องกนัและบรรเทา - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในด าเนินโครงการป้องกนัและ 10,000       พื้นที่ในเขต  ส านักปลัด

ความเดือดร้อนของประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทีเ่กดิจากอทุกภัย ทต.อากาศอ านวย เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 80 ) น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว

อคัคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ เช่น  
ค่าส่ิงของ เงิน การจดับริการสาธารณะ

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ก.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค. ส.ค.ก.ย.

ธ.ค.

ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ค.ส.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.
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ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบั  -เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการให้ความรู้ 10,000       ทต.อากาศ  ส านักปลัด

การป้องกนัและบรรเทา เกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อ านวย เทศบาล
สาธารณภัย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
(เทศบัญญัติ หน้า 80 ) ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนอปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จา่ยใน

พธิีเปิด-ปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถา่ยเอกสาร ค่ากระเป๋า
หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจเุอกสาร และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น

3 โครงการป้องกนัและลด - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 30,000       พื้นที่ในเขต  ส านักปลัด
อบุัติเหตุทางถนน ทางถนน เช่น ป้ายรณรงค์  ป้ายศูนย ์ป้ายเตือนจดุเส่ียง   ทต.อากาศอ านวย เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 79) ค่าตอบแทน ฯลฯ

4 โครงการรักษาความสงบ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย 10,000       พื้นที่ในเขต  ส านักปลัด
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน และความมั่นคงภายใน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอปุกรณ์ ทต.อากาศอ านวย เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 80 ) ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ

รวม 4 60,000      

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการป้องกนัและแกไ้ข - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน อบรม 20,000       ทต.อากาศ  ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ผู้น าชุมชน  บุคคลทัว่ไป รวมถงึการรณรงค์ และป้องกนั อ านวย เทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า105 ) แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

รวม 1 20,000      

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค. ส.ค.ก.ย.
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7.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 ประชุมเครือขา่ยองค์กร  –ประชุมเครือขา่ย อปท.อ าเภออากาศอ านวย - ในเขตอ าเภอ ส านักปลัด

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่สร้างความเขม้แขง็ให้กบัองค์กรปกครอง อากาศอ านวย เทศบาล
อ าเภออากาศอ านวย

รวม 1 -

 แผนงานงบกลาง
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการอดุหนุนงบประมาณ

ส่วนราชการหน่วยงานสถาบัน
และองค์กรอื่น ๆ
 - อดุหนุนกองทุนหลักประกนั - เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ตามทีก่ฏหมาย 500,000    กองทนุหลัก กองสาธารณสุข

สุขภาพเทศบาลต าบลอากาศ ก าหนด  ประกันสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

อ านวย(เทศบัญญัติ หน้า119 )
รวม 1 500,000    

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.

ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พ.ศ.๒๕๖2

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

พ.ค. มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.
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8. ยทุธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการปรับปรุงระบบ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปรับปรุง 70,000       ทต.อากาศ กองคลัง

แผนทีภ่าษีและทะเบียน ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เช่น การส ารวจ อ านวย
ทรัพยสิ์น การปรับปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
(เทศบัญญัติ หน้า 76) ค่าเบีย้เล้ียง ค่าถา่ยเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ

ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการเพิม่ 10,000       ทต.อากาศ กองคลัง

การจดัเกบ็รายได้ของเทศบาล ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย   อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 77) ค่าจดัสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถา่ยเอกสาร 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีน
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 

รวม 2 80,000      

แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพือ่ 5,000         ทต.อากาศ กองวิชาการ 

เพื่อการทอ่งเที่ยว การท่องเทีย่ว อ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า 69 )

รวม 1 5,000        

ม.ค.ก.พ.

บญัชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

ส.ค.ก.ย.ก.ค.

ก.ย.

ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 ตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้  4,000         ทต.อากาศ ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า73 ) จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย เทศบาล
2 โต๊ะโฟเมกา้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะโฟเมกา้ขนาด 80x180 เซนติเมตร 100,000    ทต.อากาศ ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า73 ) จ านวน  50  ตัว จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น  อ านวย เทศบาล
3 วิทยส่ืุอสาร - เพือ่จา่ยเป็นค่าวิทยส่ืุอสาร 6 เคร่ือง จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น 45,000       ทต.อากาศ ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า73 ) อ านวย เทศบาล
4 เกา้อี้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้พนักงาน  จ านวน  4  ตัว  10,000       ทต.อากาศ กองคลัง

(เทศบัญญัติ หน้า78 )  จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย
รวม 4 159,000    

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 ถงัต้มน้ าไฟฟา้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถงัต้มน้ าไฟฟา้ จ านวน 1 ถงั  15,000       ทต.อากาศ  ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า 74) ขนาด 26 เซนติเมตร  ความจุ 11 ลิตร สูง 45.5 เซ็นติเมตร อ านวย เทศบาล
จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น

รวม 1 15,000      

บญัชีครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
ครุภัณฑ์ส านักงาน

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. ก.ย.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

ม.ค.ก.พ. ก.ค.ส.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ก.ย.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ -ต้ังไว้ราคาเคร่ืองละ  22,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่า 44,000       ทต.อากาศ ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า 74) จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 อ านวย เทศบาล/
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน  2 เคร่ือง  กองวิชาการ
จดัซ้ือตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม และแผนงาน

2 เคร่ืองพมิพ์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 6,600         ทต.อากาศ กองวิชาการ
(เทศบัญญัติ หน้า 74)  LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง จดัซ้ือ อ านวย และแผนงาน

ตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัชั่นแบบฉดีหมึก 7,700         ทต.อากาศ กองวิชาการ

(เทศบัญญัติ หน้า 74) จ านวน 1 เคร่ือง ความละเอยีด 4,800 x 1,200 dpi อ านวย และแผนงาน
จดัซ้ือตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA 11,600       ทต.อากาศ กองวิชาการ
(เทศบัญญัติ หน้า 74)  ส ารองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน 2 เคร่ือง อ านวย และแผนงาน

จดัซ้ือตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับงาน 60,000       ทต.อากาศ กองคลัง

(เทศบัญญัติ หน้า 78) ประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 2 เคร่ือง จดัซ้ือตามราคากลาง อ านวย
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

6 เคร่ืองพมิพ์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ขาว ด า  6,600         ทต.อากาศ กองคลัง
(เทศบัญญัติ หน้า 78) (18 หน้า/นาที)จ านวน 2 เคร่ือง จดัซ้ือตามราคากลาง อ านวย

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
7 เคร่ืองส ารองไฟ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 1 KVA  17,400       ทต.อากาศ กองคลัง

(เทศบัญญัติ หน้า 78)  ส ารองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน  3  เคร่ือง อ านวย
จดัซ้ือตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

รวม 7 153,900    

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

บญัชีครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 กล้องวงจรปิด cctv -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้องวงจรปิด cctv ชนิดเครือขา่ยแบบ 66,000       ทต.อากาศ  ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า 81) มุมมององศาคงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน อ านวย เทศบาล
งานรักษาความปลอดภัยทัว่ไปจ านวน 2 กล้อง จดัซ้ือตาม
ราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

รวม 1 66,000      

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 กระบองไฟ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกระบองไฟ จ านวน 2 ชุด  4,000         ทต.อากาศ  ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า 82) จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย เทศบาล
รวม 1 4,000        

 แผนงานการศึกษา
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 ตู้เหล็ก 15 ล้ินซัก - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก 15 ล้ินซัก จ านวน 1 ตู้  4,000         ทต.อากาศ กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า 86 ) จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย
2 เกา้อี้ท างาน - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน  3  ตัว   3,600         ทต.อากาศ กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า 89 ) จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย
3 โต๊ะท างาน - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว                               9,600         ทต.อากาศ กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า 89 ) จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย
รวม 3 17,200      

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

บญัชีครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

ครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง

พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. ก.ย.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.

ครุภัณฑ์ส านักงาน

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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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 แผนงานการศึกษา
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 เคร่ืองพมิพ์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 15,800       ทต.อากาศ กองการศึกษา

(เทศบัญญัติ หน้า 89 ) LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง  อ านวย
จดัซ้ือตามราคากลางกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

รวม 1 15,800      

ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 เคร่ืองพน่หมอกควัน - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง  59,000       ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หน้า 94) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ อ านวย และส่ิงแวดล้อม

มีปริมาณการฉดีพน่น้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
ถงับรรจนุ้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  ก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น

รวม 1 59,000      

ครุภัณฑ์อ่ืน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 เคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง 10,000       ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หน้า 99 )  จ านวน 1 เคร่ือง จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 10,000      

ธ.ค.ม.ค. ส.ค.ก.ย.

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บญัชีครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.

มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ต.ค.พ.ย. ก.ย.
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ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว
 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็  19,000       ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หน้า 102 ) จ านวน 2 เคร่ือง จดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อ านวย และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 19,000      

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 รถจกัรยานยนต์ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  40,800       ทต.อากาศ กองสวัสดิการ

(เทศบัญญัติ หน้า 104) แบบเกยีร์ธรรมดาจ านวน 1 คัน จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ์ อ านวย สังคม

รวม 1 40,800      

แผนงานการเกษตร
ล าดับ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 เล่ือยตัดแต่งพุม่ไม้ - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยตัดแต่งพุม่ไม้ จ านวน 1 เคร่ือง  4,000         ทต.อากาศ ส านักปลัด

(เทศบัญญัติ หน้า 119) จดัซ้ือตามราคาท้องถิ่น อ านวย เทศบาล

รวม 1 4,000        

พ.ย.ธ.ค.ม.ค. ส.ค.ก.ย.

บญัชีครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.พ.ย.

ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค.

ครุภัณฑ์การเกษตร

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.

เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.
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ประกาศเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
เรื่อง  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
---------------------------------------- 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ ข้อ 12 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ของปีงบประมาณ นั้น   
 

                    บัดนี้ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548 ข้อ ๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ ข้อ ๑๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

                    เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๕๙ จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   28  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

 
     (นายวัชรินทร์    รุณจักร) 

  นายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


