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คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น
พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้ง หมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณนั้ น ท าให้ แ นวทางในการด าเนิ น งานในปี
งบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ/
กิจกรรม มีการประสานและบู รณาการการทางานกับหน่ว ยงาน และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอากาศอานวย ได้รวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลอากาศอานวย โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลอากาศอานวย และได้นาเสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลอากาศอานวยได้พิจารณาผ่านร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดั ง นั้ น แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 จึ ง เป็ น แผนการด าเนิ น งาน
ตามกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลอากาศ
อานวย โดยหวังว่าการดาเนินงานตามแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้กาหนดและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ต่อไป
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
17 ตุลาคม 2562
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ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ นั้น
เทศบาลตาบลอากาศอานวย เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุม 17 ชุมชน
และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ มีหน้าที่ดาเนินการตามภารกิจอานาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายในการบริ การสาธารณะและการพัฒ นาภายในเขตเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลอากาศอานวยขึ้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับ
หน่วยงาน และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่กาหนด
2. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจริง
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอากาศอานวย
3. เพื่อ แสดงถึ ง เป้ า หมาย รายละเอี ยดกิ จ กรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการในปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการที่
ดาเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น

3
ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓. แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรแกครองส่วน
ท้องถิ่นในงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาแผนและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่กาหนด
2. เป็นการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานจริง
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอากาศอานวย
3.
ทาให้ทราบเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการในปีงบประมาณนั้น
4. สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่
ดาเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น
…………………………………………………

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงานงบกลาง
รวม
3 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้ หมด
(โครงการ)

ผด.๐๑

จานวน
งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

10
5
15

11.49
5.75
17.24

13,593,790
205,000
13,798,790

35.57
0.54
36.11

เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย

1
12
3
16

1.15
13.79
3.45
18.39

10,000
205,000
14,056,000
14,271,000

0.03
0.54
36.78
37.34

เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย

9
7
16

10.34
8.05
18.39

600,000
190,000
790,000

1.57
0.50
2.07

เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย

6
6

6.90
6.90

1,414,500
1,414,500

3.70
3.70

เทศบาลตาบลอากาศอานวย

5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รวม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รวม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร
และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบตั ิหน้าที่
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
8. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การพาณิชยกรรม
การเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ ว
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.3 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทัง้ สิ้น

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้ หมด
(โครงการ)

ผด.๐๑

จานวน
งบประมาณ
(บาท)

16
16

18.39
18.39

7,390,200

13
13

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

เทศบาลตาบลอากาศอานวย

7,390,200

19.34
19.34

14.94
14.94

407,000
407,000

1.06
1.06

เทศบาลตาบลอากาศอานวย

5
5

5.75
5.75

50,000
50,000

0.13
0.13

เทศบาลตาบลอากาศอานวย

3
1
1
5
87

3.45
1.15
1.15
5.75
100.00

80,000
5,000
10,000
95,000

0.21
0.01
0.03
0.25
100.00

เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
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38,216,490

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการจริงตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แบบ ผด.๐๒
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ที่
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย(เทศบัญญัติ หน้า 92 )
2 โครงการดาเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา(เทศบัญญัติ หน้า 92)
3 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
(เทศบัญญัติ หน้า 92)
4 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
(เทศบัญญัติ หน้า 93)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นจาเป็นในโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าเอกสารการดาเนินงานระบบการประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสารการนิเทศติดตาม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตาบลอากาศอานวย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายนิเทศต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในโครงการ

10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน
5,000 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ศูนย์อบรมเด็กฯ
3,000 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ศูนย์อบรมเด็กฯ
5,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

5 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลอากาศอานวย)
(เทศบัญญัติ หน้า 95)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลอากาศอานวย) ดังนี้
- ตั้งไว้ 170,000 บาท ค่าจ้ดการเรียนการสอน/รายหัว
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลอากาศอานวย
- ตั้งไว้ 102,830 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลอากาศอานวย
- ตั้งไว้ 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลอากาศอานวย
6 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรม การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง)ดังนี้
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง)
- ตั้งไว้ 105,400 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว
(เทศบัญญัติ หน้า 96)
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- ตั้งไว้ 63,280 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- ตั้งไว้ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย
เทศบาลอากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)) ดังนี้
(ชุมชนอุปถัมภ์))
- ตั้งไว้ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
(เทศบัญญัติ หน้า 96)
- ตั้งไว้ 9,600 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ
symmetric Digital Subscriber
- ตั้งไว้ 7,200 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
Wireless Fidelity : WiFi
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา
284,830 ศูนย์พฒ
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย

178,680 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง

กองการศึกษา

1,176,420 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
อากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการอาหารกลางวัน
(เทศบัญญัติ หน้า 97 )

9 โครงการอาหารเสริม (นม)
(เทศบัญญัติ หน้า 97 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ตั้งไว้ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
- ตั้งไว้ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- ตั้งไว้ 54,000 บาท ค่าใช้ในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน
- ตั้งไว้ 21,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติด
- ตั้งไว้ 888,620 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ตั้งไว้ 26,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูโรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย (ชุมชนอุปถัมภ์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน
2,049,800 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 3 แห่ง ดังนี้
- ตั้งไว้ 490,000 บาท ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์อบรมเด็กฯ
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
- ตั้งไว้ 303,800 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- ตั้งไว้ 1,256,000 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
3,817,060 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
- ตั้งไว้ 191,600 บาท ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ตาบลอากาศอานวย
ศูนย์อบรมเด็กฯ
- ตั้งไว้ 118,810 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
ร.ร.บ้านอากาศ
- ตั้งไว้ 601,690 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)
- ตั้งไว้ 2,904,960 บาท โรงเรียนบ้านอากาศ
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการอาหารกลางวัน
(เทศบัญญัติ หน้า 99 )
รวม
10

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอากาศ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,064,000 ร.ร.บ้านอากาศ กองการศึกษา
13,593,790

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่

งบประมาณ

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ตะกร้อเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
(เทศบัญญัติ หน้า 120 )
ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน ค่ารางวัล การแข่งขัน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขัน
ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับ
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในโครงการ
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขัน
บาสเกตบอลเทศบาล
กีฬาบาสเก็ตบอลเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยมีค่าใช้จ่าย
ตาบลอากาศอานวย
ประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
(เทศบัญญัติ หน้า 120 )
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ารางวัลการแข่งขัน
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในโครงการ
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10,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลานรวมใจ
ไทโย้ย

กองการศึกษา

15,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา
อานวยศึกษา

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ฟุตบอลเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
(เทศบัญญัติ หน้า 120 )
ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ในการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง
ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในโครงการ
4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาอาเภออากาศอานวย การแข่งขันกีฬาอาเภออากาศอานวย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
(เทศบัญญัติ หน้า 121 )
ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในโครงการ
5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็ก เยาวชน
สนับสนุนกิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี
และประชาชน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที
(เทศบัญญัติ หน้า 99 )
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่ารับรองผู้ที่
ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในโครงการ
รวม
5
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50,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนบ้าน
อากาศ

กองการศึกษา

80,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา
อานวยศึกษา
โรงเรียนบ้าน
อากาศ
50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน

205,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่

งบประมาณ

1 โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อย

10,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
สังคม
๑๗ ชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสังคมสงเคราะห์
โอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม เช่น ค่าสิ่งของ เงิน
(เทศบัญญัติ หน้า 107 )
การจัดบริการสาธารณะ
รวม
1

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ
จัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(เทศบัญญัติ หน้า115 )

2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
(เทศบัญญัติ หน้า 115 )

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ
และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ในการบรรจุเอกสารสาหรับ
ผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการอบรมฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ ในการบรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมฯลฯ
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000 ศูนย์คุ้มครอง
เด็กในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

10,000

กองสวัสดิการ
สังคม

ศูนย์ ศพอส.

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี
(เทศบัญญัติ หน้า 115 )

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(เทศบัญญัติ หน้า 116 )

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมคนพิการ
(เทศบัญญัติ หน้า 116 )

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ
(เทศบัญญัติ หน้า 116 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
สาหรับผู้เข้ารับการอบรมค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมคนพิการ โดยมีค่าใช้ประกอบด้วยค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม

10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม

15,000

ศูนย์บริการ
คนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000

ศูนย์ ศพอส.

กองสวัสดิการ
สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว
(เทศบัญญัติ หน้า 117 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
(เทศบัญญัติ หน้า 117 )
และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน
การจัดทาแผนชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
(เทศบัญญัติ หน้า 117 )
และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พกั
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
10 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
(เทศบัญญัติ หน้า 118 )
ด้านคหกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการอบรม ฯลฯ
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000

ศูนย์ ศพอส.

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000

สภาเด็กและ กองสวัสดิการ
เยาวชน
สังคม
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย

10,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
สังคม
๑๗ ชุมชน

10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง
(เทศบัญญัติ หน้า 118 )

12 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
(เทศบัญญัติ หน้า 119 )

รวม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านช่าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
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1.3 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยัง

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม

10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม

205,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
11,900,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ชีพผู้สูงอายุ (เทศบัญญัติ หน้า137 )
2 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ชีพคนพิการ(เทศบัญญัติ หน้า 137)
3 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้สูงอายุ

ใน ๑๗ ชุมชน
2,000,000 คนพิการ
ใน ๑๗ ชุมชน
156,000 ผู้ปว่ ยเอดส์

ผู้ปว่ ยเอดส์ (เทศบัญญัติ หน้า 137 )
รวม
3

ใน ๑๗ ชุมชน
14,056,000
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กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

3 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่

งบประมาณ

1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(เทศบัญญัติ หน้า 101 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมา
ผู้ปฏิบตั ิงานโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2 โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม
ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดยมีค่าใช้จ่าย
(เทศบัญญัติ หน้า 103)
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับดาเนิน
โครงการ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นสาหรับดาเนินโครงการ ฯลฯ
3 โครงการป้องกันและควบคุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและ
โรคติดต่อ
ควบคุมโรคติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย น้ายาพ่น
(เทศบัญญัติ หน้า 103)
หมอกควัน น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
ทรายอะเบท ผ้าสาหรับห่อทราย ผ้าปิดจมูก ฯลฯ
4 โครงการอาหารปลอดภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาหารปลอดภัย
(เทศบัญญัติ หน้า 104 )
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับ
ดาเนินโครงการ ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นสาหรับดาเนินโครงการ ฯลฯ
5 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
พิษสุนัขบ้า (เทศบัญญัติ หน้า 104 ) ค่าสารวจและขึ้นทะเบียนจานวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(เทศบัญญัติ หน้า 104 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัคซีน หรือเวชภัณฑ์ ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ สาลี
น้ายาต่างๆยาหรือเวชภัณฑ์ สารเคมี ทรายอะเบทฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

7 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เทศบัญญัติ หน้า 105 )
8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการพัฒนาระบบ
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(เทศบัญญัติ หน้า 105 )
9 โครงการรณรงค์และแก้ไข
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการรณรงค์และ
ปัญหายาเสพติด To be
แก้ไขปัญหายาเสพติด
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้ น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี
(เทศบัญญัติ หน้า 102)
รวม
9

102,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

102,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

136,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

600,000
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3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

1 โครงการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เทศบัญญัติ หน้า 108 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับดาเนินโครงการ
ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
ดาเนินโครงการ ฯลฯ
2 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ดาเนินโครงการฯ ค่าน้าดื่มอาหารและอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่น
(เทศบัญญัติ หน้า 108 )
ที่จาเป็นสาหรับการอบรม ฯลฯ
3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกาจัดขยะ
กาจัดขยะ (เทศบัญญัติ หน้า 110) ฝังกลบขยะมูลฝอย ปรับปรุงถนนภายใน
4 โครงการสร้างจิตสานึกประชาชน
ในการกาจัดขยะ
(เทศบัญญัติ หน้า 110 )

5 โครงการกาจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ
(เทศบัญญัติ หน้า 112 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างจิตสานึก
ประชาชนในการกาจัดขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
ค่าป้าย จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

100,000

บ่อขยะ
กองช่าง/
ของเทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

40,000
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนองสบห้วย กองสาธารณสุข
หนองน้าจั้น และสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
คุณภาพน้าอุปโภคบริโภค
(เทศบัญญัติ หน้า 103 )
7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
(เทศบัญญัติ หน้า 103 )
รวม
7

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
190,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง(เทศบัญญัติ หน้า 122 )
2 โครงการจัดงานประเพณีวนั ขึ้น
ปีใหม่(เทศบัญญัติ หน้า 122 )
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(เทศบัญญัติ หน้า 123 )
4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา(เทศบัญญัติ หน้า 124 )

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงาน
เช่
พันธ์ ค่าเครื
ยง ค่าวัสดดุงาน
อุปกรณ์ในการ
ประเพณี
ลายประชาสั
อยกระทง
- เพืน ่อค่จ่าาป้ยเป็
นค่าใช้จม่ายในการด
าเนิ่อนงเสี
โครงการจั
เช่น ค่าป้ายโครงการจัดงาน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีวนั ขึ้นปีใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงาน
เช่
น ค่าป้สายประชาสั
ประเพณี
งกรานต์ มพันธ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าวัดฟังธรรม
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10,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บริเวณหน้า
วัดจอมแจ้ง
1,500 ลานรวมใจ
ไทโย้ย
150,000 วัดเขตเทศบาล
ลานรวมใจฯ
3,000
วัดในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการจัดงานวันไทโย้ย
(เทศบัญญัติ หน้า124)

6 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ
เดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ
ไหว้พระแก้วคู่บา้ น
(เทศบัญญัติ หน้า 123 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันไทโย้ย

450,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หอปู่ตา

กองการศึกษา

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน
ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนศิลป
วัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาทาบ้านจาลองไทโย้ย ค่าน้าดื่มน้าแข็ง
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน
ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บา้ น เช่น
ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาทาขบวน

800,000

บริเวณลาน้า กองการศึกษา
ยามและอาคาร
อบต.อากาศ
(หลังเก่า)

แห่ถ้วยพระราชทาน ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดงานค่าใช้จ่ายในพิธเิ ปิดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ
รวม

6

1,414,500

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงและต่อเติม
อาคารเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
กองช่างเทศบาลตาบล
อากาศอานวย
(เทศบัญญัติ หน้า 129)

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของกองช่าง เทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยดาเนินการ ดังนี้
- ก่อสร้างโครงเคร่าอลูมิเนียมสีชา พร้อมกระจกใส หนา 5 มเมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร
- ก่อสร้างผนังลูกฟูกสีชา 2 ด้านพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
- ก่อสร้างประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม 1 บาน รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
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69,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย

กองช่าง

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจัดทาป้ายถนน
ในเขตเทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 129 )

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยลุงจักร ชุมชนที่ 1
(เทศบัญญัติ หน้า 129 )

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตรอกโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนที่ 10
(เทศบัญญัติ หน้า 130)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายถนนในเขตเทศบาล โดยใช้แผ่น
ป้ายอลูซิงค์ฉลุลายขึ้นขอบ ขนาด 0.30x0.80 เมตร ตัวหนังสือ
ติด 2 ด้าน เสาป้าย เป็นเสาเหล็กขนาด 3 นิ้วทาสีน้ามันยาว
3.00 เมตร ฝังลึก 0.50 เมตร สูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร
ติดตั้งจานวน 55 ป้าย รายละเอียดตามเทศบาลตาบลอากาศ
อานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง4.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ความยาวรวม52.00เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 208 ตร.เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ย0.30 เมตร วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 5 ท่อน
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียด โครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 และตาม
เทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกโรงฆ่าสัตว์
ชุมชนที่ 10 ดังนี้
- ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของรองพื้นทาง
ช่วง Sta. 0+020 - Sta.0+195 กเมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
184 ลูกบาศก์เมตร
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตร.เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้ายรายละเอียดโครงสร้างตามแบบ มาตรฐาน
ท.1-01 และตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500,000

ใน 17 ชุมชน

กองช่าง

133,000

ซอยลุงจักร

กองช่าง

497,000

ตรอกโรง
ฆ่าสัตว์
ชุมชนที่ 10

กองช่าง

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตรอกลุงลาน ชุมชนที่ 8
(เทศบัญญัติ หน้า 130)

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตรอกวิจิตรพูลทรัพย์ ชุมชนที่ 5
(เทศบัญญัติ หน้า 130)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนอากาศพัฒนา
ชุมชนที่ 10
(เทศบัญญัติ หน้า 131 )

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ข้างสานักงานเทศบาลตาบล
อากาศอานวย ชุมชนที่ 16
(เทศบัญญัติ หน้า 132 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 74.00
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง เฉลี่ย 0.30 เมตร วางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน
5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงสร้าง
ตามแบบ มาตรฐาน ท.1-01 และตามเทศบาลตาบลอากาศ
อานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 36.00
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01
และตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง5.00เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
1 ป้าย รายละเอียดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01
และตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังข้างสานักงานเทศบาลตาบล
อากาศอานวย ชุมชนที่ 16 ดังนี้
- ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของรองพื้นทาง
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้างฐาน
รองพื้นทางเฉลี่ย 5.40 เมตร ความยาวรวม 83 เมตร
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

133,000

ตรอกลุงลาน

กองช่าง

61,000

ตรอกวิจิตร
พูลทรัพย์

กองช่าง

947,200

ถนนอากาศ
พัฒนา
ชุมชนที่ 10

กองช่าง

139,000

ถนนลูกรัง
ข้างสานักงาน
ทต.อากาศ
อานวย
ชุมชนที่ 16

กองช่าง

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทางกว้าง
เฉลี่ย 5.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ความกว้างฐานคันทาง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้าง
ของรองพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ความกว้างฐานรองพื้นทางเฉลี่ย5.40เมตร ความยาวรวม27เมตร
- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทางกว้าง
เฉลี่ย 4.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ความกว้างฐานคันทาง
เฉลี่ย 5.20 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้าง
ของรองพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ความกว้างฐานรองพื้นทางเฉลี่ย4.40เมตร ความยาวรวม40เมตร
- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทางกว้าง
เฉลี่ย 3.90 เมตร สูงเฉลี่ย 2.80 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ย
แต่งเรียบความกว้างของรองพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้างฐานรองพื้นทางเฉลี่ย
4.30 เมตร ความยาวรวม 40 เมตร
- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทางกว้าง
เฉลี่ย 4.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความกว้างฐานคันทาง
เฉลี่ย 4.60 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้าง
ของรองพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ความกว้างฐานรองพื้นทางเฉลี่ย 4.40 เมตร ความยาวรวม
103.70 เมตร
- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทางกว้าง
เฉลี่ย 5.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ความกว้างฐานคันทาง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้าง
ของรองพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน
นาวาสวัสดิ์ไปจรดน้าจั้น
ชุมชนที่ 9, 10
(เทศบัญญัติ หน้า 133 )

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน
อากาศพัฒนา ชุมชนที่ 10
(เทศบัญญัติ หน้า 133 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ความกว้างฐานรองพื้นทางเฉลี่ย 5.40 เมตร ความยาวรวม
144 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังถนนนาวาสวัสดิ์ไปจรดนน้าจั้น
ชุมชนที่ 9, 10 ดังนี้
- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทางกว้าง
เฉลี่ย 6.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้างฐานคันทาง
เฉลี่ย 6.80 เมตร ความยาวรวม 277 เมตร ปริมาณดินถมคันทาง
ไม่น้อยกว่า 457 ลูกบาศก์เมตร
- ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของรองพื้นทาง
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้างฐาน
รองพื้นทางเฉลี่ย 6.40 เมตร ความยาวรวม 277 เมตร ปริมาณ
ลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกว่า 429 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
เทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังถนนอากาศพัฒนา
ชุมชนที่ 10 ดังนี้
- ถมดินปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของคันทาง
กว้างเฉลี่ย 5.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ความกว้างฐาน
คันทางเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวรวม 895 เมตร ปริมาณดิน
ถมคันทางไม่น้อยกว่า 1,913 ลูกบาศก์เมตร
- ถมลูกรังปรับระดับเกลี่ยแต่งเรียบความกว้างของรองพื้นทาง
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความกว้างฐาน
รองพื้นทางเฉลี่ย 5.40 เมตร ความยาวรวม 895 เมตร ปริมาณ
ลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกว่า1,163 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด

25

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

92,000

ถนนลูกรัง
ถนนนาวา
สวัสดิ์ไปจรด
น้าจั้น
ชุมชนที่ 9,10

กองช่าง

266,000

ถนนอากาศ
พัฒนา
ชุมชนที่ 10

กองช่าง

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสุราษฎร์รังสรรค์เริ่ม
จากแยกถนนทางหลวง 2094
สิ้นสุดแยกถนนสวรรค์ดิลก
(เทศบัญญัติ หน้า134 )

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ถนนอุดมรัตน์ทั้งสองข้าง
ชุมชนที่ 11, 12
(เทศบัญญัติ หน้า134 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุราษฎร์
รังสรรค์เริ่มจากแยกถนนทางหลวง 2094 สิ้นสุดแยกถนน
สวรรค์ดิลก ดังนี้
- ทาTACK COAT ผิวทางเดิม
- เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
กว้างเฉลี่ย 9.60 - 10.00 เมตร ความยาวรวม 431 เมตร
หรือพื้นที่ปผู ิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 4,222
ตารางเมตร
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกแบบทึบ หน้ากว้าง
10 เซนติเมตร ตลอดแนวทั้ง 2 ข้างของถนน
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกหน้ากว้าง 10 เซนติเมตร
ยาว 100 เซนติเมตร เว้นระยะ 300 เซนติเมตร ตลอดแนว
ศูนย์กลางถนน ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.51 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร
พร้อมฝาตระแกรงเหล็กจานวน 3 บ่อ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อแบบ รางระบายน้า คสล.
ย่านชุมชน แบบเลขที่ทถ-5-301) รวมระยะทางก่อสร้างยาว
ไม่น้อยกว่า 143 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,311,000 ถนนสุราษฎร์
รังสรรค์

533,000

ถนนอุดมรัตน์
ชุมชนที่
11,12

กองช่าง

กองช่าง

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ถนนสุราษฎร์รังสรรค์ฝั่งทิศเหนือ
ชุมชนที1่ 2, 13
(เทศบัญญัติ หน้า 135 )

14 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนสวรรค์ดิลก เริ่มจากแยกถนน
ไทยพาณิชย์สิ้นสุดถนนสุราษฎร์
รังสรรค์ทั้งสองข้าง
ชุมชนที่ 14, 15, 16, 17
(เทศบัญญัติ หน้า 135 )

15 โครงการบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(เทศบัญญัติ หน้า 98)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.51 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร
พร้อมฝาตระแกรงเหล็กจานวน 5 บ่อ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อแบบ รางระบายน้า คสล.
ย่านชุมชนแบบเลขที่ทถ-5-301) รวมระยะทางก่อสร้างยาว
ไม่น้อยกว่า 519 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจรารจร ค.ส.ล. ถนนสวรรค์ดิลก
เริ่มจากแยกถนนไทยพาณิชย์สิ้นสุดถนนสุราษฎร์รังสรรค์
ฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนที่ 16 ดังนี้
- ทุบรื้อคันหินรางตื้น, ทางเท้า ทางลาด ถนนสวรรค์ดิลกฝั่ง
ทิศตะวันออกตลอดแนว
- ขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.33-2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า524ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานท.1-01
- เทปรับระดับฝาบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่ เป็นฝา
ตระแกรงเหล็ก จานวน 18 ฝา ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน

27

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
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1,995,000 ถนนสุราษฎร์
รังสรรค์
ฝั่งทิศเหนือ
ชุมชนที่
12,13

464,000

ถนนสวรรค์
ดิลก

กองช่าง

กองช่าง

150,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
อากาศอานวย
กองช่าง
(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 98)

รวม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ดังนี้
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลอากาศอานวย
- โดยการปูกระเบื้องโรงอาหาร ขนาด กว้าง 5.60 เมตร
ยาว 9.50 เมตร
- โดยการมุงหลังคา ขนาด กว้าง 1.90 เมตร ยาว 16.70 เมตร
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- โดยการทาช่องลมหน้าต่างห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
1/1 (2 ขวบ) จานวน 1 ห้อง
- โดยการติดตั้งมุ้งลวดห้องรับประทานอาหาร จานวน 1 ห้อง
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2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 76 )

100,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก กองการศึกษา
เล็กเทศบาล
กองช่าง
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด
วัดทุ่ง

7,390,200

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี
(เทศบัญญัติ หน้า 75 )

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
เช่น ป้ายรณรงค์
นย์ ป้ายเตืกิจอกรรมเฉลิ
นจุดเสี่ยงมค่พระเกี
าตอบแทน
พระราชพิ
ธี เช่น จัป้ดานิยศูทรรศการ
ยรติ ฯลฯ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน การอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ประชาชนมาร่วมงานและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000

พื้นที่ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

40,000

ทต.อากาศ
อานวย
และสถานที่
เหมาะสม

สานักปลัด
เทศบาล

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด- ปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณดูงาน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการลดขั้นตอนและ
อานวยความสะดวกในการบริการประชาชน

3 โครงการลดขั้นตอนและอานวย
ความสะดวกในการบริการ
ประชาชน (เทศบัญญัติ หน้า 76 )
4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาเทศบาล
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะ
(เทศบัญญัติ หน้า 76 )
กรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าเช่า
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
5 โครงการเสริมสร้างความรู้การ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประมุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(เทศบัญญัติ หน้า 76 )
ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธเี ปิด - ปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
(เทศบัญญัติ หน้า 77)
ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด - ปิด
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

200,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

10,000

พื้นที่ชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

1,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการ อปท.โปร่งใส
หัวใจคุณธรรม
(เทศบัญญัติ หน้า 75 )
8 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
(เทศบัญญัติ หน้า 75 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์

9 โครงการประเมินความพึงพอใจของ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ
(เทศบัญญัติ หน้า 75 )
10 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้

5,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน

15,000

ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน

5,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 75 )
11 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
หรือแผนอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
(เทศบัญญัติ หน้า 82 )
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ป้าย ฯลฯ
12 โครงการสารวจและรับฟังความ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานเทศบาล
คิดเห็นของประชาชน
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน หรือวัสดุอื่น ฯลฯ
(เทศบัญญัติ หน้า 82 )
13 โครงการอบรมหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมหลักเกณฑ์
การควบคุมภายในและการบริหาร ปฏิบตั ิการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
ความเสียงสาหรับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
(เทศบัญญัติ หน้า 84 )
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
รวม
13

30

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000

50,000

10,000

10,000

407,000

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
หน่วยตรวจ
สอบภายใน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบตั ิหน้าที่
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ที่
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนน
(เทศบัญญัติ หน้า 87)
2 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน
(เทศบัญญัติ หน้า 87)
3 โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 88 )

4 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 88 )
5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(เทศบัญญัติ หน้า 88 )

รวม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
เช่น ป้ายรณรงค์
ายศูนย์ ป้ายศู
ยเตืนอย์นจุป้าดยเตื
เสี่ยองนจุ
ค่าดตอบแทน
ทางถนน
เช่น ป้าป้ยรณรงค์
เสี่ยง ฯลฯ
ค่าตอบแทน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าน้าดื่ม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากอุทกภัย
น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภยั ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เช่น ค่าสิ่งของ
เงิน การจัดบริการสาธารณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ที่เกิดจากอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม
วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภยั ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดต่อ เช่น ค่าสิ่งของเงิน การจัดบริการสาธารณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด
ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น

5

30,000

ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

5,000

ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

5,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

5,000

5,000

50,000
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สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

8. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ ว
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย การสารวจ การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
(เทศบัญญัติ หน้า 84 )
ทรัพย์สิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ภาพการจัดเก็บรายได้โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
(เทศบัญญัติ หน้า 84 )
ว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)เป็นไปตามแผนพัฒนา
3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการให้ความรู้
ระเบียบพัสดุ
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
(เทศบัญญัติ หน้า 84 )
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)
รวม
3
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งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000

พื้นที่ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

15,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

15,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

80,000

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
และปศุสัตว์
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
(เทศบัญญัติ หน้า 118 )
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการอบรม ฯลฯ
รวม
1

8.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว

10,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม

10,000

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว

5,000

(เทศบัญญัติ หน้า 112 )
รวม
1

5,000
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน

ภาคผนวก

