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ค าน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

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

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้รวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และได้น าเสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้พิจารณาผ่านร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

  ดังนั้น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเป็นแผนการด าเนินงาน                
ตามกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย  โดยหวังว่าการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้ก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
                  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

                                     15  ตุลาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

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

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

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

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

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

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

 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.  เป็นการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานจริง 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
3.  ท าให้ทราบเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
4.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
5.  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ 

ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ
ทีด่ าเนินการ(โครงการ) ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ (บาท) ของงบประมาณทั้งหมด

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการ สง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 
ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
   1.1  แผนงานการศึกษา 14 15.38                14,365,410.00          36.17                  เทศบาล

   1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.40                  120,000.00            0.30                    ต าบลอากาศอ านวย
รวม 18 19.78                14,485,410.00       36.48                 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม 
  2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.10                  10,000.00              0.03                    เทศบาล

  2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 12 13.19                175,000.00            0.44                    ต าบลอากาศอ านวย
  2.3  แผนงานงบกลาง 3 3.30                  14,956,000.00        37.66                  

รวม 16 17.58                15,141,000.00       38.13                 
3 ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
   3.1  แผนงานสาธารณสุข 8 8.79                  470,000.00            1.18                    เทศบาล
   3.2 แผนงานเคหะและชมุชน 5 5.49                  60,000.00              0.15                    ต าบลอากาศอ านวย

รวม 13 14.29                530,000.00           1.33                   
4. ยทุธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาล

  4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.59                  1,180,000.00          2.97                    ต าบลอากาศอ านวย
รวม 6 6.59                  1,180,000.00         2.97                   

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน 1 1.10                  50,000.00              0.13                    เทศบาล

   5.2  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 12 13.19                5,295,800.00          13.34                  ต าบลอากาศอ านวย
รวม 13 14.29                5,345,800.00           13.46                 

5

บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

ผด.๐๑ 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ
ทีด่ าเนินการ(โครงการ) ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ (บาท) ของงบประมาณทั้งหมด

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีด่ี
   6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 14.29                2,816,001.00          7.09                   เทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย
รวม 13 14.29                2,816,001.00         7.09                   

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏบิัตหิน้าที่

   7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 7.69                  120,000.00            0.30                    เทศบาล

-                    ต าบลอากาศอ านวย
รวม 7 7.69                  120,000.00           0.30                   

8. ยทุธศาสตร์ดา้นการสง่เสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  
การเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว
   8.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 3.30                  80,000.00              0.20                    เทศบาล
   8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 1.10                  10,000.00              0.03                    ต าบลอากาศอ านวย
   8.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.10                  5,000.00                0.01                    

รวม 5 5.49                  95,000.00             0.24                   
รวมทัง้สิน้ 91 100.00              39,713,211.00         100.00               
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บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

ผด.๐๑ ผด.๐๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการ สง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการด าเนนิงานระบบ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการด าเนนิงานระบบการประกนั 1,000 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

การประกนัคุณภาพภายใน คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ศูนยพ์ฒันาเด็กฯ
สถานศึกษา ค่าเอกสารการด าเนนิงานระบบการประกนั และค่าใช้จ่ายอืน่ ศูนยอ์บรมเด็กฯ

(เทศบญัญัติ หนา้ 132) ที่จ าเปน็ในโครงการ
2 โครงการนเิทศภายใน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการนเิทศภายในสถานศึกษา 1,000 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

สถานศึกษา โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสารการนเิทศติดตาม ศูนยพ์ฒันาเด็กฯ

(เทศบญัญัติ หนา้ 133) และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ ศูนยอ์บรมเด็กฯ

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 10,000 ศูนยก์ารเรียนรู้ กองการศึกษา
ในระบบนอกระบบและตาม ในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ชุมชน
อธัยาศัย(เทศบญัญัติ หนา้ 133  ) ค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน่ที่เปน็จ าเปน็ในโครงการ

4 โครงการพัฒนาปรับปรุง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาปรับปรุง 10,000 ศูนยก์ารเรียนรู้ กองการศึกษา
หอ้งสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หอ้งสมดุศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ชุมชน

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าปา้ยนเิทศต่าง ๆ และ
(เทศบญัญัติ หนา้ 134) ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ

5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ - ร้ือถอนแผ่นหลังเดิมทั้งหมดน าไปกองเกบ็ไว้ตามที่เทศบาล 1,057,000 ศูนยก์ารเรียนรู้ กองการศึกษา
การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลต าบล ต าบลอากาศอ านวยก าหนด ชุมชน
อากาศอ านวย - ติดต้ังแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์  สีน้ าเงิน พร้อมฉนวนกนั
(เทศบญัญัติ หนา้ 137) ความร้อน ความหนาของแผ่นหลังคาไมน่อ้ยกว่า0.35 มลิลิเมตร

- ติดต้ังแทนหลังคาเดิมทั้งหมดหรือมพีื้นที่หลังคาที่ติดต้ังใหม่
ไมน่อ้ยกว่า 2,352 ตารางเมตร 
- ซ่อมแซมและทาสีเชิงชายและปดิหนา้จัว่หลังคา พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยก าหนด

8

บัญชโีครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4
ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.

แบบ ผด.๐๒ 



ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
6 โครงการสนนัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 228,700 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เด็กเล็ก 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบล
ต าบลอากาศอ านวย) อากาศอ านวย
(เทศบญัญัติ หนา้ 138)

7 โครงการสนนัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้ในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยอ์บรม 113,800 ศูนย์อบรมเด็ก กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรม เด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง  กอ่นเกณฑ์
เด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง) ในวัด วัดทุ่ง
(เทศบญัญัติ หนา้ 138)

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 991,710 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน ท้องถิน่ (โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอปุถัมภ์)   ดังนี้  อากาศอ านวย

เทศบาลอากาศอ านวย     - ต้ังไว้ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร  (ชุมชนอุปถัมภ)์
(ชุมชนอปุถัมภ์))     - ต้ังไว้ 9,600 บาท ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ
(เทศบญัญัติ หนา้ 139)  Asymmetric Digital Subscriber Line : ASAL

    - ต้ังไว้ 7,200 บาท ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ 
Wireless Fidelity : WiFi 
    - ต้ังไว้ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หอ้งสมดุโรงเรียน
    - ต้ังไว้ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน 
   - ต้ังไว้ 21,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปอ้งกนั
ยาเสพติด  
   - ต้ังไว้ 783,910 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

9

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4

ต.ค.



ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
9 โครงการอาหารกลางวัน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน สถานศึกษา 1,769,500 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หนา้ 140) ในสังกดั จ านวน 3 แหง่ ดังนี้   ศูนยพ์ฒันาเด็กฯ

 - ต้ังไว้ 431,200 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยอ์บรมเด็กฯ

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
- ต้ังไว้ 230,300 บาท ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- ต้ังไว้ 1,108,000 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย 
(ชุมชนอปุถัมภ์) 

10 ค่าอาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในสังกดั ดังนี้   3,734,700 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
(เทศบญัญัติ หนา้ 141)      - ต้ังไว้ 168,630 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ศูนยพ์ฒันาเด็กฯ

อากาศอ านวย  ศูนยอ์บรมเด็กฯ

     - ต้ังไว้ 90,070 บาท ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง  ร.ร.บ้านอากาศ

     - ต้ังไว้ 530,790 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย
 (ชุมชนอปุถัมภ์) 
     - ต้ังไว้ 2,945,210 บาท โรงเรียนบา้นอากาศ 

11 โครงการอดุหนนุอาหารกลางวัน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นอากาศ 6,148,000 ร.ร.บ้านอากาศ กองการศึกษา
(เทศบญัญัติ หนา้ 144)

12 โครงการบ ารุงรักษาและ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 100,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก กองการศึกษา
ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ส่ิงกอ่สร้างสถานศึกษาในสังกดัเทศบาล  ดังนี้ เล็กเทศบาล

สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ)์
(เทศบญัญัติ หนา้ 143)    - โดยท ากนัสาดรอบบริเวณอาคาร ศูนยอ์บรมเด็ก

   - ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง ก่อนเกณฑ์ในวดั
  - โดยการติดต้ังรางน้ าฝนรอบอาคารเรียน                                                      วดัทุง่

13 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ 150,000         โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารประกอบของโรงเรียน รูปแบบรายละเอยีดตามที่เทศบาล อากาศอ านวย
(เทศบญัญัติ หนา้ 143) ต าบลอากาศอ านวยก าหนด  (ชุมชนอุปถัมภ)์
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งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4
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



ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริม 50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
เด็ก เยาวชน และประชาชน สนบัสนนุกจิกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี ชุมชน
(เทศบญัญัติ หนา้ 145) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าเช่าเวที

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่ารับรองผู้ที่
ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรม
และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ

รวม 14 12,595,910     

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาตะกร้อ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดการแข่งขันกฬีา 10,000           ลานรวมใจ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ตะกร้อเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ไทโย้ย
(เทศบญัญัติ หนา้ 180 ) ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรม

การตัดสิน ค่ารางวัล การแข่งขัน ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ในการแข่งขัน
ค่าเช่า เคร่ืองเสียง ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับ
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรม และค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จ าเปน็ในโครงการ

2 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดการแข่งขัน 10,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา
บาสเกตบอลเทศบาล กฬีาบาสเกต็บอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมค่ีาใช้จ่าย อ านวยศึกษา
ต าบลอากาศอ านวย ประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
(เทศบญัญัติ หนา้ 179 ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา ค่ารางวัลการแข่งขัน

ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกจิกรรม และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
3 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดการแข่งขันกฬีา 30,000 โรงเรียนบา้น กองการศึกษา

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ฟุตบอลเทศบาลต าบลอากาศอ านวย โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย อากาศ
(เทศบญัญัติ หนา้ 178 ) ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินกฬีา ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าวัสดุ/อปุกรณ์
ในการแข่งขัน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง
ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรม และค่า
ใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ

4 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วม 70,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา
แข่งขันกฬีาอ าเภออากาศอ านวย การแข่งขันกฬีาอ าเภออากาศอ านวย โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย อ านวยศึกษา
(เทศบญัญัติ หนา้ 181 ) ค่าชุดนกักฬีา ค่าวัสดุ/อปุกรณ์กฬีา ค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับนกักฬีา โรงเรียนบา้น

ค่าเบีย้เล้ียงนกักฬีา ค่าปา้ย และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ อากาศ
รวม 4 120,000        

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาชมุชนและสวัสดกิารสงัคม 
2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการสังคมสงเคราะหผู้์ด้อย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสังคมสงเคราะห์            10,000  ๑๗ ชุมชน กองสวัสดิการ

โอกาสและประสบปญัหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสและประสบปญัหาทางสังคม โดยมค่ีาใช้จ่าย สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้ 156 ) ประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ค่าวิทยากร ค่าปา้ย 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่ที่เกีย่วข้อง 
รวม 1 10,000            
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 2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ 20,000 ศูนย์คุ้มครอง กองสวัสดิการ
จัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ เด็กในชุมชน สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  170) อปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ในการบรรจุเอกสารส าหรับ
ผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็
ในการอบรม ฯลฯ

2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ 10,000           ศูนย์ ศพอส. กองสวัสดิการ
(เทศบญัญัติ หนา้  171) ชุมชน โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ สังคม

ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์
ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ในการบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและ เคร่ืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและพัฒนา 15,000           ศูนย์การ กองสวัสดิการ
ศักยภาพสตรีและกจิกรรมสตรี ศักยภาพสตรีและกจิกรรมสตรี โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ เรียนรู้ฯ สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  171) เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็
ในการอบรม ฯลฯ
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 10,000 ศูนย์การ กองสวัสดิการ
การด าเนนิงานตามหลักปรัชญา การด าเนนิงานตามหลักเศรษฐกจิฯ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย เรียนรู้ฯ สังคม
เศรษฐกจิพอเพียง ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่าย
(เทศบญัญัติ หนา้  172) เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ 

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่
จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 15,000           ศูนย์บริการ กองสวัสดิการ
กจิกรรมคนพิการ กจิกรรมคนพิการ โดยมค่ีาใช้ประกอบด้วยค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ คนพิการ สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  172) อปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

6 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 20,000 ศูนย์ ศพอส. กองสวัสดิการ
กจิกรรมผู้สูงอายุ กจิกรรมผู้สูงอายุ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  173) และอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก 
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

7 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 10,000           ศูนย์ ศพค. กองสวัสดิการ
พัฒนาครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัว โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  173) เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ใน
การอบรม ฯลฯ
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุสภา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 25,000           สภาเด็กและ กองสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เยาวชน สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  174) เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร เทศบาลต าบล

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ อากาศอ านวย
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

9 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 10,000           17 ชุมชน กองสวัสดิการ
การจัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนชุมชน โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  174) เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ใน
การอบรม ฯลฯ

10 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม 10,000           ศูนย์การ กองสวัสดิการ
(เทศบญัญัติ หนา้  175) โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ เรียนรู้ฯ สังคม

ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและส่ิงพิมพ์
ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

11 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000           ศูนย์การ กองสวัสดิการ
(เทศบญัญัติ  หนา้  176) ด้านช่าง โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ เรียนรู้ฯ สังคม

อปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรม 10,000           ศูนย์การ กองสวัสดิการ
และส่ิงประดิษฐ์ และส่ิงประดิษฐ์ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และ เรียนรู้ฯ สังคม
(เทศบญัญัติ หนา้  176) อปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารวาง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในการอบรม ฯลฯ

รวม 12 185,000        

2.3 แผนงานงบกลาง
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการสังคมสงเคราะหเ์บีย้ยัง - เพื่อจ่ายเปน็ค่าการสังคมสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

 12,700,000      ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

ชีพผู้สูงอายุ (เทศบัญญัติ หน้า205 ) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม
2 โครงการสังคมสงเคราะหเ์บีย้ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าการสังคมสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพคนพิการ 2,100,000      คนพิการ กองสวัสดิการ

ชีพคนพิการ(เทศบัญญัติ หน้า 206) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม
3 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยงัชพี - เพื่อจ่ายเปน็ค่าการสังคมสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
          156,000 ผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการ

ผู้ปว่ยเอดส์ (เทศบัญญัติ หน้า 206 ) ใน ๑๗ ชุมชน สังคม
รวม 3 14,956,000   

3 ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
3.1  แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการการบริการ 40,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

(เทศบญัญัติ หนา้  148) การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมา  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ผู้ปฏบิติังานโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2 โครงการปอ้งกนัและควบคุม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการปอ้งกนัและ 80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ  โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย น้ ายาพ่น  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หนา้  150) หมอกควัน น้ ามนัเชือ้เพลิงส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน
ทรายอะเบท  ผ้าส าหรับหอ่ทราย ผ้าปดิจมกู ฯลฯ 
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการอาหารปลอดภยั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอาหารปลอดภยั 10,000           ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

(เทศบญัญัติ หนา้ 152 ) โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าปา้ย ค่าวัสดุส าหรับ อ านวย และส่ิงแวดล้อม

ด าเนนิโครงการ ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จ าเปน็ส าหรับด าเนนิโครงการ ฯลฯ

4 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส ารวจข้อมลู 10,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ จ านวนสัตว์และขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย
พิษสุนัขบ้า (เทศบัญญัติ หน้า 152 ) ค่าส ารวจและขึน้ทะเบยีนจ านวนสุนขัและแมว ในเขตเทศบาล

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - ต้ังไว้ 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 30,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ วัคซีน หรือเวชภณัฑ์ ในการปอ้งกนัควบคุมโรคพิษสุนขับา้   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หนา้ 153 )  - ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง  ถุงมอื ส าลี
น้ ายาต่างๆยาหรือเวชภณัฑ์ สารเคม ีทรายอะเบทฯลฯ

6 โครงการควบคุมโรคขาดสาร - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร 80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนษิฐา ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯสยามบรมราชกมุารี  ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าชุดทดสอบ I-KIT ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าวัสดุ
(เทศบญัญัติ หนา้  150) ที่จ าเปน็ส าหรับด าเนนิโครงการ   

7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลใน -  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน 80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ประกอบด้วย  ค่าตอบ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ แทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่ารางวัลการประกวด ค่าปา้ย
สยามบรมราชกมุารี รณรงค์ ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวัสดุอืน่ที่จ าเปน็ส าหรับ
(เทศบญัญัติ หนา้  151) ด าเนนิโครงการ 
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการรณรงค์และแกไ้ข - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัชุมชนในการรณรงค์และ 140,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be แกไ้ขปญัหายาเสพติด   ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(เทศบญัญัติ หนา้  151)

รวม 8 460,000        

3.2  แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หนา้  157) วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าปา้ย ค่าวัสดุส าหรับด าเนนิโครงการ
ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ส าหรับ
ด าเนนิโครงการ ฯลฯ

2 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช 10,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริของ อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าปา้ย ค่าวัสดุส าหรับ
สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ด าเนนิโครงการฯ ค่าน้ าด่ืมอาหารและอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอืน่
(เทศบญัญัติ หนา้  158) ที่จ าเปน็ส าหรับการอบรม ฯลฯ
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการสร้างจิตส านกึประชาชน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสร้างจิตส านกึ 10,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ในการก าจัดขยะ ประชาชนในการก าจัดขยะ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย  ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หนา้  163) ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าปา้ย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเปน็และ
เกีย่วข้อง

4 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการก าจัดผักตบชวา 20,000 สบหว้ย กองสาธารณสุข

ในแหล่งน้ าสาธารณะ และวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะโดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย น้ าจัน้ และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หนา้  165) ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกล และยานพาหนะ
ค่าปา้ย จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม

5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า 10,000           ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คุณภาพน้ าอปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภค กบัหนว่ยงาน องค์กรต่างๆ    ๑๗ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

(เทศบญัญัติ หนา้  149)
รวม 5 60,000          

4. ยทุธศาสตร์ดา้นศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณ ีและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
4.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานประเพณีลอย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี 10,000           บริเวณหนา้ กองการศึกษา
กระทง(เทศบญัญัติ หนา้ 182 ) ลอยกระทง โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ วัดจอมแจ้ง

 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
 ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ  
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการจัดงานประเพณีวันขึน้ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานวันขึ้นปีใหม ่ 5,000 ทต.อากาศ กองการศึกษา
ปใีหม่(เทศบญัญัติ หนา้ 183 ) โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ย โครงการจัดงาน และค่าใช้จ่าย อ านวย

อืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ 
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี 60,000 วัดทุกวัดในเขต กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หนา้ 183 ) สงกรานต์ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า เทศบาลต าบล
เคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจ้างเหมาท าขบวนแห่ ค่าวัสดุ/ อากาศอ านวย
อปุกรณ์ในการจัดงาน ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม และบริเวณ
ประกอบ กจิกรรม และค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็ในโครงการ  ลานรวมใจไทโยย้

4 โครงการจัดงานวนัเข้าพรรษา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดงาน 5,000 วัดทุกวัดในเขต กองการศึกษา
(เทศบญัญัติ หนา้ 185 ) วันเข้าพรรษา จัดนทิรรศการเกีย่วกบัพุทธศาสนา เทศบาลต าบล

ปา้ยประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าวัดฟังธรรม อากาศอ านวย
5 โครงการจัดงานวันไทโย้ย - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานวันไทโยย้  300,000 หอปูต่า กองการศึกษา

(เทศบญัญัติ หนา้ 185 ) โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบ
แทน ศิลปวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาท าบา้นจ าลองไทโย้ย ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ในการจดังาน ค่าเล้ียง รับรอง ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมและค่าใช้จา่ยอื่น
ที่จ าเป็นในโครงการ  

6 โครงการจัดงานประเพณีบญุ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี 800,000         บริเวณล าน้ า กองการศึกษา
เดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ บญุเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแกว้คู่บา้น โดยมค่ีาใช้จ่าย ยามและอาคาร

ไหว้พระแกว้คู่บา้น ประกอบด้วยค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์  อบต.อากาศ
(เทศบญัญัติ หนา้ 184 )  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาท าขบวนแห่  (หลังเกา่)

ถ้วยพระราชทาน ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าเบีย้เล้ียง
เจ้าหนา้ที่จัดเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุ/ อปุกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ ค่ารับรอง ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กจิกรรม และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ในโครงการ

รวม 6 1,180,000     
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเมอืงและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างขยายผิว  - ขุดดินปรับระดับพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 195 ตารางเมตร 119,000         ถนนไทยพาณิชย์ กองช่าง
จราจรถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 2.20 เมตร ชุมชนที่ 12
ถนนไทยพาณิชย์จากแยก  ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนธาราสวาทถึงแยกถนน  ไมร่วมบอ่พัก 195 ตารางเมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ติดต้ังปา้ย
อดุมรัตนฝ่ั์งทิศใต้ ชุมชนที่ 12  โครงการ จ านวน 1 ปา้ย รูปแบบรายละเอยีดโครงสร้างตาม
(เทศบญัญัติ หนา้ 195 ) เทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

2 โครงการกอ่สร้างขยายผิว  - ขุดดินปรับระดับพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 145 ตารางเมตร 94,000           ถนนอดุม  กองช่าง
จราจรถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กอ่สร้างขยายผิวทางจราจร ค.ส.ล. รัตนฝ่ั์งทิศ
ถนนอดุมรัตนฝ่ั์งทิศตะวันออก กว้างเฉล่ีย 0.25-1.25 เมตร ยาวรวม 214 เมตร ตะวันออก
ชุมชนที่ 12 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมร่วมบอ่พัก ชุมชนที่ 12
(เทศบญัญัติ หนา้ 196 ) 145 ตารางเมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ รูปแบบรายละเอยีด

โครงสร้างตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด
3 โครงการกอ่สร้างขยายผิว  - ขุดวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.(มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าน 833,000         ถนนไทย กองช่าง

จราจรพร้อมระบบระบายน้ า ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 166 เมตร กอ่สร้างบอ่พัก พาณิชย์ 
ถนนไทยพาณิชย์ไปศูนย์ราชการ ค.ส.ล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก ชุมชนที่ 13
ฝ่ังทิศใต้ ชุมชนที่ 13 จ านวน 17 บอ่ พร้อมเชือ่มท่อระบายน้ ากบับอ่พักเดิม
(เทศบญัญัติ หนา้ 196 ) รวมระยะทางกอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 183 เมตร ขุดดินปรับระดับ

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 169 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร กอ่สร้าง
ขยายผิวทางจราจร ค.ส.ล.กว้าง 1.70 เมตร ยาว 183 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไมร่วมบอ่พัก
169 ตารางเมตร พร้อมยาแนวรอยต่อติดต้ังปา้ยโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย รูปแบบรายละเอยีดโครงสร้างตามเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยก าหนด 
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 368,800         ซอยไพร กองช่าง
ซอยไพรแสง ชุมชนที่ 16 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร แสง ชุมชนที่
(เทศบญัญัติ หนา้ 197 ) หรือมพีื้นที่ถนคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 560.00 16

ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางเกล่ียแต่งเรียบกว้าง 0.30 เมตร
พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย รายละเอยีดโครงสร้าง
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 และตามเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยก าหนด 

5 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 34,000           ตรอก กองช่าง
ตรอกจุลัยพร ชุมชนที่ 2 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ จุลัยพร
(เทศบญัญัติ หนา้ 197 ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 60.00 ตารางเมตร ชุมชนที่ 2

รายละเอยีดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01
และตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 68,000           ตรอกลุงมาย กองช่าง
ตรอกลุงมาย ชุมชนที่ 3 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชุมชนที่ 3
(เทศบญัญัติ หนา้ 198 ) หรือมพีื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 120.00

ตารางเมตร รายละเอยีดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน
ท.1-01 และตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด

7 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  - ถมดินคันทางปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบขนาดกว้าง 3.40 19,000           ตรอกเชียง กองช่าง
ตรอกเชียงเปีย้ ชุมชนที่ 1 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมปีริมาณดิน เปีย้  
(เทศบญัญัติ หนา้ 198 ) ถมไมน่อ้ยกว่า 76 ลูกบาศกเ์มตร ชุมชนที่ 1

 - ถมลูกรังรองพื้นทางปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า 44 ลูกบาศกเ์มตร
 - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชัน้ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน รายละเอยีดโครงสร้างตาม
เทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด 
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  - ถมลูกรังปรับระดับเกล่ียแต่งเรียบขนาด กว้าง 5.00 เมตร 26,000           ตรอก กองช่าง
ตรอกสาละวัน ชุมชนที่ 11 ยาว 204 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไม่ สาละวัน
(เทศบญัญัติ หนา้ 199 ) นอ้ยกว่า 265 ลูกบาศกเ์มตร ชุมชนที่ 11

9 โครงการกอ่สร้างระบบระบาย  - ขุดวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าน 820,000         ถนนรวมมติร กองช่าง
น้ าถนนรวมมิตรฝ่ังทิศตะวันตก ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 222 เมตร กอ่สร้างบอ่พักขนาด ชุมชนที่ 14
ชุมชนที่ 14 0.80x1.00 เมตร ฝาตระแกรงเหล็ก จ านวน 24 บอ่
(เทศบญัญัติ หนา้ 199 ) รวมระยะทางกอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 246 เมตร และติดต้ังปา้ย

โครงการจ านวน 1 ปา้ย รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

10 โครงการกอ่สร้างระบบระบาย  - ขุดวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าน 1,747,000      ถนนอาทิตย์ กอช่าง
น้ าถนนอาทิตย์อทุัยฝ่ังทิศ ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 365 เมตร กอ่สร้างบอ่พัก อทุัย
ตะวันตก ชุมชนที่ 16 ค.ส.ล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก ชุมชนที่ 16
(เทศบญัญัติ หนา้ 200 ) จ านวน 40 บอ่ ขุดวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (มอก.ชัน้ 3)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 90 เมตร
กอ่สร้างบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.04 เมตร พร้อมฝา
ตระแกลงเหล็ก จ านวน 10 ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย
รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต  - ร้ือถอนอาคารหลังเดิม 4 หลัง พร้อมขนย้ายวัสดุอาคาร 667,000         ชุมชนที่ 7 กองช่าง
อเนกประสงค์ศูนย์กฬีาและ ไปยังพื้นที่ ที่เทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด
นนัทนาการ ชุมชนที่ 7  - ถมดินปรับระดับพื้นที่ภายในบริเวณ ปริมาณดินถม
(เทศบญัญัติ หนา้ 201 ) ไมน่อ้ยกว่า 154 ลูกบาศกเ์มตร

 - กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ปหูญ้าเทียม ขนาด 15.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 300.00 ตาราเมตร
 - กอ่สร้างสนามบาสเกตบอลขนาดกว้าง 19.10 เมตร
ยาว 32.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 613.11
ตารางเมตร
 - ทาสีอาคารอเนกประสงค์ด้วยสีพน้ าพลาสติก 1 หลัง
พร้อมติดต้ังปา้ยโรงการจ านวน 1 ปา้ย รูปแบบรายละเอยีด
ตามเทศบาลต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

12 โครงการปรับปรุงพื้นที่ระบบ  - ปรับปรุงพื้นที่แนวถนนเดิม ถมดินคันทางปรับระดับ 500,000         ที่ทิ้งขยะ กองช่าง
ก าจัดขยะ เกล่ียแต่งเรียบ ขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาวรวม 836.00 ทต.อากาศ
(เทศบญัญัติ หนา้ 202 ) เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมปีริมาณดินถมไมน่อ้ยกว่า อ านวย

3,550 ลูกบาศกเ์มตร
 - ถมลูกรังรองพื้นทางปรับระดับเกล่ีย แต่งเรียบ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 836.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า 1,295 ลูกบาศกเ์มตร ติดต้ังปา้ย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย รูปแบบรายละเอยีดตามเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยก าหนด 

รวม 12 5,295,800     
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5.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั
1 อดุหนนุค่าขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อจ่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอากาศอ านวย 50,000           พื้นที่ในเขต กองช่าง

(เทศบญัญัติ หนา้ 160 ) ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไฟฟ้าสาธารณะ ทต.อากาศ
อ านวย

รวม 1 50,000          

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดงานรัฐพิธี
เช่น ปา้ยรณรงค์ ปา้ยศูนย์ ปา้ยเตือนจุดเส่ียง ค่าตอบแทน ฯลฯ

20,000           พื้นที่ในเขต ส านกัปลัด
(เทศบญัญัติ หนา้ 103) พระราชพิธี เช่น จัดนทิรรศการ กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ทต.อากาศ เทศบาล

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน การอ านวย อ านวย
ความสะดวกเพื่อใหป้ระชาชนมาร่วมงานและกจิกรรมอืน่ที่เกีย่วข้อง

2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพ 20,000           ทต.อากาศ ส านกัปลัด
สมาชิกสภา บคุลากรของเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา บคุลากรของเทศบาล โดยมค่ีาใช้จ่าย อ านวย เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 104) ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และสถานที่

ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนอปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ- ปดิ ค่าประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณดูงาน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็

3 โครงการลดขัน้ตอนและอ านวย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการลดขัน้ตอนและ 1,000             ทต.อากาศ ส านกัปลัด
ความสะดวกในการบริการ อ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน อ านวย เทศบาล
ประชาชน
(เทศบญัญัติ หนา้ 105)
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 400,000         ทต.อากาศ ส านกัปลัด
หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจ า อ านวย เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 105) ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีและค่าใช้จ่ายประจ าหนว่ยเลือกต้ังที่เลือกต้ัง ได้แก่
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จ าเปน็ในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรี ฯลฯ 

5 โครงการเสริมสร้างความรู้การ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเสริมสร้างความรู้ 8,000             พื้นที่ชุมชน ส านกัปลัด
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์เปน็ เทศบาล
อนัมีพระมหากษตัริย์เปน็ประมขุ ประมขุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
(เทศบญัญัติ หนา้ 106) ค่าอาหาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนอปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปดิ - ปดิ ค่าประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋
หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเสริมสร้าง 1,000             ทต.อากาศ ส านกัปลัด
จริยธรรมในการปฏบิติังาน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิติังาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร อ านวย เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 106) ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

อปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ - ปดิ
ค่าประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็

7 โครงการจัดซ้ือที่ดิน - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือที่ดิน 2,300,000      ทต.อากาศ ส านกัปลัด
(เทศบัญญัติ หน้า 113 ) อ านวย เทศบาล

8 โครงการ อปท.โปร่งใส - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ อปท.โปร่งใส หวัใจ 3,000             ทต.อากาศ กองวชิาการ

หวัใจคุณธรรม คุณธรรม โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร อ านวย และแผนงาน

(เทศบัญญัติ หน้า 103 ) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดท าส่ือ 10,000           ในเขตทต.อากาศ กองวชิาการ

(เทศบัญญัติ หน้า 103 ) ประชาสัมพันธ์ อ านวย และแผนงาน

10 โครงการประเมินความพึงพอใจของ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมนิความพึงพอใจของ 3,000             ในเขตทต.อากาศ กองวชิาการ

ประชาชนต่อการจัดการบริการ ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ อ านวย และแผนงาน

สาธารณะ(เทศบญัญัติ หนา้ 104 )
11 โครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้ 5,000             ในเขตทต.อากาศ กองวชิาการ

ด้านกฎหมายแกป่ระชาชน ด้านกฎหมายแกป่ระชาชน อ านวย และแผนงาน

(เทศบัญญัติ หน้า 104 )
12 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 40,000           ในเขตทต.อากาศ กองวชิาการ

(เทศบัญญัติ หน้า 114 ) หรือแผนอืน่ ๆ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อ านวย และแผนงาน

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัสดุอปุกรณ์เคร่ืองเขียน ปา้ย ฯลฯ
13 โครงการส ารวจและรับฟังความ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส ารวจและรับฟัง 5,000             ในเขตทต.อากาศ กองวชิาการ

คิดเหน็ของประชาชน ความคิดเหน็ของประชาชนที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานเทศบาล อ านวย และแผนงาน

(เทศบัญญัติ หน้า 114 ) เช่น ค่าปา้ย ค่าวัสดุอปุกรณ์เคร่ืองเขียน หรือวัสดุอืน่ ฯลฯ
รวม 13 3,617,000     

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดแูลการจราจร และสง่เสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏบิัตหิน้าที่
7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการใหป้อ้งกนั และแกไ้ข 40,000 ในเขต ส านกัปลัด
ยาเสพติด ปญัหายาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ทต.อากาศ เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 122)  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย อ านวย

ในพิธีเปดิ - ปดิ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร
 ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็ 
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ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน
เช่น ปา้ยรณรงค์ ปา้ยศูนย์ ปา้ยเตือนจุดเส่ียง ค่าตอบแทน ฯลฯ

20,000           ในเขต ส านกัปลัด
ทางถนน(เทศบญัญัติ หนา้ 123)  เช่น ปา้ยรณรงค์ ปา้ยศูนย์ ปา้ยเตือนจุดเส่ียงค่าตอบแทน ฯลฯ ทต.อากาศอ านวย เทศบาล

3 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย 5,000             ในเขต ส านกัปลัด
และความม่ันคงภายใน และความมัน่คงภายใน เช่น ค่าปา้ย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ทต.อากาศ เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 123) ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ อ านวย

4 โครงการปอ้งกนัและบรรเทา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการปอ้งกนัและบรรเทา 5,000             ในเขต ส านกัปลัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกดิจากอทุกภยัน้ าปา่ไหลหลาก ทต.อากาศ เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 125)  แผ่นดินถล่ม วาตภยั ภยัแล้ง ภยัหนาว อคัคีภยั ไฟปา่และหมอกควัน อ านวย

 และโรคติดต่อ เช่น ค่าส่ิงของ เงิน การจัดบริการสาธารณะ
5 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 5,000             ในเขต ส านกัปลัด

บรรเทาความเดือดร้อนของ ของประชาชน ที่เกดิจากอทุกภยั น้ าปา่ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ทต.อากาศ เทศบาล
ประชาชน วาตภยั ภยัแล้ง ภยัหนาว อคัคีภยั ไฟปา่และหมอกควัน และ อ านวย
(เทศบญัญัติ หนา้ 125) โรคติดต่อ เช่น ค่าส่ิงของเงิน การจัดบริการสาธารณะ

6 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบั 5,000             ทต.อากาศ ส านกัปลัด
การปอ้งกนัและบรรเทา การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร อ านวย เทศบาล
สาธารณภยั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนอปุกรณ์
(เทศบญัญัติ หนา้ 124) ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ-ปดิ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็
7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุด 40,000 ทต.อากาศ ส านกัปลัด

จิตอาสาภยัพิบติั  ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั (หลักสูตรทบทวน) เช่น ค่าลงทะเบยีน อ านวย เทศบาล
(เทศบญัญัติ หนา้ 126) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนอปุกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธ ีปดิ-เปดิ
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืน่ที่จ าเปน็ 

รวม 7 120,000        
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8. ยทุธศาสตร์ดา้นการสง่เสริมและสนับสนุน  การพาณชิยกรรม  การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการปรับปรุง 50,000           ในเขต กองคลัง
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยืสิน โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบ ทต.อากาศ
(เทศบญัญัติ หนา้ 117) ด้วย การส ารวจ การปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีน อ านวย

ทรัพย์สิน ค่าเบีย้เล้ียง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ
ที่จ าเปน็และเกีย่วข้อง

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการเพิ่มประสิทธิ 15,000           ในเขต กองคลัง
จัดเกบ็รายได้ของเทศบาล ภาพการจัดเกบ็รายได้โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ทต.อากาศ
(เทศบญัญัติ หนา้ 118) ค่าวิทยากร ค่าปา้ย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร อ านวย

ว่าง ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ค่าประชาสัมพันธ์และจัดท าโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเปน็และเกีย่วข้อง

3 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบั - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการใหค้วามรู้ 15,000           ทต.อากาศ กองคลัง
ระเบยีบพัสดุ เกีย่วกบัระเบยีบพัสดุ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย อ านวย
(เทศบญัญัติ หนา้ 118) ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าปา้ย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ
ที่จ าเปน็และเกีย่วข้อง 

รวม 3 80,000          
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8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมอาชีพ 10,000           ศูนย์การ กองสวัสดิการ
และปศุสัตว์ เกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เรียนรู้ฯ สังคม
(เทศบญัญัติ  หนา้  175) เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าประกาศเกยีรติบตัร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้ ส าหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเปน็
ในการอบรม ฯลฯ

รวม 1 10,000          

8.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อการ 5,000             ทต.อากาศ กองวชิาการ 

เพื่อการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว อ านวย และแผนงาน

(เทศบญัญัติ  หนา้  186)
รวม 1 5,000            
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ 
 ที่ด าเนินการตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1.1 ค่าครภุัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง)  แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด  อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า  110) 24,000 บีทีย ู จ านวน 1 เคร่ือง 

จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร  5,500 ทต.อากาศ กองวชิาการ

(เทศบัญญัติ หน้า  110) จ านวน 1 ตัว จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  อ านวย และแผนงาน
3 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 4  28,000 ทต.อากาศ กองคลัง

(เทศบัญญัติ หน้า  120) หลัง หลังละ 7,000 บาท แบบ 4 ล้ินชัก มีหูล้ินชัก อ านวย
คุณสมบัติตาม(มอก.) จัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

รวม 3 61,500         

1.2 ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 44,800 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

(เทศบัญญัติ หน้า  110)  แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1  คัน  จัดซ้ือตามบัญชี อ านวย
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวม 1 44,800         
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1.3 ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 55,000 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

(เทศบัญญัติ หน้า  111)  กิโลวตัต์ ขึ้นไป  เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล รวมค่าติดต้ัง อ านวย
จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวม 1 55,000         

1.4 ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว  70,000 ทต.อากาศ กองวชิาการ

(เทศบัญญัติ หน้า  111) จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  อ านวย และแผนงาน
2 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี  (LED TV) 13,500 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

 (LED TV) แบบ smart TV  แบบ smart TV ขนาด 40 นิ้ว จ านวน  1  เคร่ือง อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า  111)  จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวม 2 83,500         

1.5 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - เพื่อจ่ายค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง    อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า  112)    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4

 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)
 ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จานวน 1 หน่วย มีจอภาพ
ที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel
 และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิ้ว จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction -เพื่อจ่ายค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพM์ultifunction แบบ 7,500 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)  อ านวย
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติดังนี ้ เป็นอุปกรณ์ที่มี
(เทศบัญญัติ หน้า  112) ความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax

 ภายในเคร่ืองเดียวกัน เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่
 1,200x1,200 dpi  มีความเร็วในการพมิพข์าวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) มีความเร็วในการพมิพสี์
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่  15 หน้าต่อนาท ี(ppm)
 หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 88,000 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล
ประมวลผล แบบที่ 1 งานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า  113)  19 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000 บาท  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือ 
ดีกวา่ มีขนาด ไม่น้อยกวา่ 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
ขนาดความจ ุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 30,000 ทต.อากาศ กองวชิาการ
ประมวลผล แบบที่ 2 งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ อ านวย และแผนงาน
(เทศบัญญัติ หน้า  113)  19 นิ้ว)  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกวา่ 6
 แกนหลัก(6 core) 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก

    - โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่
 3.2 GHz มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)หรือ DDR4 หรือ
ดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 6,300 ทต.อากาศ กองคลัง
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 อ านวย
 A3 (เทศบัญญัติ หน้า  120)  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติดังนี ้                                

    -มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่
 1,200x1,200 dpi 

   - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 32 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 
14.5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 

   - มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด
 A4 ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 
 10.4 ภาพต่อนาท ี(ipm)

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

6 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเชอร์ หรือ 2,600 ทต.อากาศ กองคลัง
 (18 หน้า/นาที)  LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติพมิพ์ อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า  121) กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาท ีจัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รวม 6 156,400       
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2. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
2.1 ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM  72,000 ทต.อากาศ ส านักปลัดเทศบาล

(เทศบัญญัติ หน้า  128) ชนิดมือถือ 5 วตัต์ จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ  อ านวย
12,000 บาท จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวม 1 72,000         

3. แผนงานการศึกษา 
3.1 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 44,000 ทต.อากาศ กองการศึกษา

ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่  อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 141) 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 Core)โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(Multifunction) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction  15,000 ทต.อากาศ กองการศึกษา
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Priter)  อ านวย
 (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 7,500 บาทโดยมีคุณสมบัติ
(เทศบัญญัติ หน้า 142) ดังนี้         
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก

    -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,
Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวใน
  - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    -มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่
1,200x1,200 dpi     
    -มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) sinv 8.8 ภาพ
ต่อนาท ี(ipm)     
    -มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาท ี(ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

รวม 2 59,000         

4. แผนงานสาธารณสุข
4.1 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 22,000 ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

งานประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ อ านวย และส่ิงแวดล้อม
(เทศบัญญัติ หน้า 149)  19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก
 (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่
 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

รวม 1 22,000         
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5. แผนงานเคหะและชุมชน
5.1 ครภุัณฑ์งานบา้นงานครวั

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 21,800 ทต.อากาศ กองช่าง

(เทศบัญญัติ หน้า  161)  จ านวน 2 เคร่ือง  เคร่ืองละ 10,900 บาท อ านวย
 จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  9,500 ทต.อากาศ กองสาธารณสุข
(เทศบัญญัติ หน้า  164) จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  อ านวย และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 31,300         

5.2 ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน  44,800 ทต.อากาศ กองสาธารณสุข

(เทศบัญญัติ หน้า  164) จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  อ านวย และส่ิงแวดล้อม
รวม 1 44,800         

6. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 30,000 ทต.อากาศ กองสวสัดิการสังคม

งานประมวลผล แบบที่ 2 งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า  168)  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกวา่ 3.2 GHz  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) หรือ
 DDR4 หรือดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 4,300 ทต.อากาศ กองสวสัดิการสังคม

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง อ านวย
(Ink Tank Printer) โดยมีคุณสมบัติดังนี ้
(เทศบัญญัติ หน้า  169) - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์

 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่
 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ
 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาท ี(ipm)
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

รวม 2 34,300         

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7.1 ครภุัณฑ์ก่อสรา้ง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว   8,000 ทต.อากาศ กองช่าง

(เทศบัญญัติ หน้า 192 ) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แท่นตัดไฟเบอร์ อ านวย
 ขนาด 14 นิ้ว ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะได้ตามขนาด
ที่ต้องการ มือจับรูปตัว D มีปุ่ม LocK เพื่อความปลอดภัย 
ปรับองศาการใช้งานได้ 3 ระดับ ซ้าย-ขวาและ 45 องศา 
มีระบบตัวล็อคชิ้นงานเพื่อความแม่นย าในการตัด 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีตก าลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีตก าลังไฟฟา้  54,000 ทต.อากาศ กองช่าง

ไฟฟา้ (เทศบัญญัติ หน้า 192 ) จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  อ านวย
รวม 2 62,000         

7.2 ครภุัณฑ์ส ารวจ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย  34,000 ทต.อากาศ กองช่าง

ขยาย 30 เท่า 30 เท่า จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 192 )     - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง 

    - มีก าลังขยายไม่น้อยกวา่ 30 เท่า 
    - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

2 ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  3,000 ทต.อากาศ กองช่าง
ความยาว 4 เมตร ความยาว 4 เมตร จ านวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 193 )    - ท าด้วยอลูมิเนียมอยา่งดี  

   - ความยาว 4 เมตร สามารถเล่ือนขึ้น - ลง ได้ 
   - มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวต้ัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่อง 

ช่องละ 1 ซม. มีเลขก ากับทุก 10 ซม. 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น 

3 ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 3,500 ทต.อากาศ กองช่าง
 ความยาว 5 เมตร  คุณลักษณะ ดังนี้ ความยาว 5 เมตร จ านวน 1 อัน โดยมี อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 193 )     - ท าด้วยอลูมิเนียมอยา่งดี 

    - ความยาว 5 เมตร สามารถเล่ือนขึ้น - ลง ได้ 
    - มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวต้ัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่อง
ช่องละ 1 ซม. มีเลขก ากับทุก 10 ซม. 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
4 ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพบั - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพบั  3,000 ทต.อากาศ กองช่าง

ความยาว 4 เมตร ความยาว 4 เมตร จ านวน 1 อันโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 193 )  - ท าด้วยอลูมิเนียมอยา่งดี 

 - สามารถพบัเก็บทุกช่อง 1 เมตร ได้เป็น 4 ท่อน 
 - มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง
ช่องละ 1 ซม. มีเลขก ากับทุก 10 ซม. 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  

5 ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพบั - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพบั 3,500 ทต.อากาศ กองช่าง
 ความยาว 5 เมตร  ความยาว 5 เมตร จ านวน 1 อันโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 194 )    - ท าด้วยอลูมิเนียมอยา่งดี 

    - สามารถพบัเก็บทุกช่อง 1 เมตร ได้เป็น 5 ท่อน  
    - มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง 
ช่องละ 1 ซม. มีเลขก ากับทุก 10 ซม. 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  

รวม 5 47,000         

7.3 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 30,000 ทต.อากาศ กองช่าง

งานประมวลผล แบบที่ 2 งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  อ านวย
(เทศบัญญัติ หน้า 194 ) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ หน่วยประมวล

ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 core)โดยม ี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3.2GHz  
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา่มี
ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก
2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 6,300 ทต.อากาศ กองช่าง

(Inkjet Printer) ส าหรับการะดาษ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  อ านวย
ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ใช้เทคโนโลยี
(เทศบัญญัติ หน้า 195 ) แบบพน่หมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพมิพ์

ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพมิพ์
ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกวา่ 30 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

รวม 2 36,300         
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