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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 ส่วนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลอากาศอานวย และได้นาเสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลอากาศอานวยได้พิจารณาผ่านร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดั ง นั้ น แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 จึ ง เป็ น แผนการด าเนิ น งาน
ตามกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลอากาศ
อานวย โดยหวังว่าการดาเนินงานตามแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้กาหนดและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ต่อไป
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
15 ตุลาคม 2563
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ภาคผนวก ประกาศเทศบาลตาบลอากาศอานวย เรื่อง แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ นั้น
เทศบาลตาบลอากาศอานวย เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุม 17 ชุมชน
และยั งเป็ น ที่ตั้ งของหน่ ว ยงานส่ ว นราชการต่ างๆ มี ห น้าที่ ดาเนินการตามภารกิ จอานาจหน้า ที่ภ ายใต้ บังคั บ
แห่งกฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตเทศบาลตาบลอากาศอานวย 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
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจั ดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานงบกลาง
รวม
3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รวม

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ทีด่ าเนินการ(โครงการ) ของโครงการทัง้ หมด

ผด.๐๑

จานวน
งบประมาณ (บาท)

14,365,410.00

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยดาเนินการ
ของงบประมาณทั้งหมด

14
4
18

15.38
4.40
19.78

120,000.00
14,485,410.00

36.17
เทศบาล
0.30 ตาบลอากาศอานวย
36.48

1
12
3
16

1.10
13.19
3.30
17.58

10,000.00
175,000.00
14,956,000.00
15,141,000.00

0.03
เทศบาล
0.44 ตาบลอากาศอานวย
37.66
38.13

8
5
13

8.79
5.49
14.29

470,000.00
60,000.00
530,000.00

6
6

6.59
6.59

1,180,000.00

1.18
เทศบาล
0.15 ตาบลอากาศอานวย
1.33
เทศบาล
2.97 ตาบลอากาศอานวย
2.97

1
12
13

1.10
13.19
14.29

5

1,180,000.00
50,000.00
5,295,800.00
5,345,800.00

0.13
เทศบาล
13.34 ตาบลอากาศอานวย
13.46

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ทีด่ าเนินการ(โครงการ) ของโครงการทัง้ หมด

ผด.๐๑

จานวน
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยดาเนินการ
ของงบประมาณทั้งหมด

13

14.29

2,816,001.00

7.09

รวม
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร
และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัตหิ น้าที่
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

13

14.29

2,816,001.00

7.09

7

120,000.00

0.30

รวม
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมและสนับสนุน การพาณิชยกรรม
การเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ ว
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
รวมทัง้ สิน้

7

7.69
7.69

120,000.00

0.30

3
1
1
5
91

3.30
1.10
1.10
5.49
100.00

6

80,000.00
10,000.00
5,000.00
95,000.00
39,713,211.00

เทศบาล
ตาบลอากาศอานวย

เทศบาล
ตาบลอากาศอานวย

0.20
เทศบาล
0.03 ตาบลอากาศอานวย
0.01
0.24
100.00

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
1 โครงการดาเนินงานระบบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดาเนินงานระบบการประกัน
1,000
การประกันคุณภาพภายใน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
สถานศึกษา
ค่าเอกสารการดาเนินงานระบบการประกัน และค่าใช้จ่ายอืน่
(เทศบัญญัติ หน้า 132)
ที่จาเป็นในโครงการ
2 โครงการนิเทศภายใน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
1,000
สถานศึกษา
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสารการนิเทศติดตาม
และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ
(เทศบัญญัติ หน้า 133)
3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
10,000
ในระบบนอกระบบและตาม
ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
อัธยาศัย(เทศบัญญัติ หน้า 133 )
ค่าจัดซือ้ วัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่เป็นจาเป็นในโครงการ
4 โครงการพัฒนาปรับปรุง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุง
10,000
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทาป้ายนิเทศต่าง ๆ และ
(เทศบัญญัติ หน้า 134)
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ
5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
- รื้อถอนแผ่นหลังเดิมทั้งหมดนาไปกองเก็บไว้ตามที่เทศบาล
1,057,000
การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตาบล
ตาบลอากาศอานวยกาหนด
- ติดตัง้ แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ สีน้าเงิน พร้อมฉนวนกัน
อากาศอานวย
(เทศบัญญัติ หน้า 137)
ความร้อน ความหนาของแผ่นหลังคาไม่นอ้ ยกว่า0.35 มิลลิเมตร
- ติดตัง้ แทนหลังคาเดิมทั้งหมดหรือมีพื้นที่หลังคาที่ตดิ ตัง้ ใหม่
ไม่นอ้ ยกว่า 2,352 ตารางเมตร
- ซ่อมแซมและทาสีเชิงชายและปิดหน้าจัว่ หลังคา พร้อมติดตัง้ ป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตาบล
อากาศอานวยกาหนด
8

แบบ ผด.๐๒

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.

โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ศูนย์อบรมเด็กฯ
โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ศูนย์อบรมเด็กฯ

ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลอากาศอานวย)
(เทศบัญญัติ หน้า 138)
7 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง)
(เทศบัญญัติ หน้า 138)
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน
เทศบาลอากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์))
(เทศบัญญัติ หน้า 139)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลอากาศอานวย

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
228,700 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์อบรม

113,800 ศูนย์อบรมเด็ก

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิน่ (โรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ดังนี้
- ตัง้ ไว้ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
- ตัง้ ไว้ 9,600 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ
Asymmetric Digital Subscriber Line : ASAL
- ตัง้ ไว้ 7,200 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ
Wireless Fidelity : WiFi
- ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
- ตัง้ ไว้ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
- ตัง้ ไว้ 21,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติด
- ตัง้ ไว้ 783,910 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

กองการศึกษา

ก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง

991,710 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
อากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)

9

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการอาหารกลางวัน
(เทศบัญญัติ หน้า 140)

10 ค่าอาหารเสริม (นม)
(เทศบัญญัติ หน้า 141)

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
(เทศบัญญัติ หน้า 144)
12 โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 143)
13 โครงการบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(เทศบัญญัติ หน้า 143)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน สถานศึกษา
ในสังกัด จานวน 3 แห่ง ดังนี้
- ตัง้ ไว้ 431,200 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
- ตัง้ ไว้ 230,300 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- ตัง้ ไว้ 1,108,000 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
- ตัง้ ไว้ 168,630 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
อากาศอานวย
- ตัง้ ไว้ 90,070 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- ตัง้ ไว้ 530,790 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)
- ตัง้ ไว้ 2,945,210 บาท โรงเรียนบ้านอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอากาศ

1,769,500 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และ
สิง่ ก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลอากาศอานวย
- โดยทากันสาดรอบบริเวณอาคาร
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- โดยการติดตัง้ รางน้าฝนรอบอาคารเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียน รูปแบบรายละเอียดตามที่เทศบาล
ตาบลอากาศอานวยกาหนด

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ศูนย์อบรมเด็กฯ

3,734,700 โรงเรียนเทศบาลฯ กองการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กฯ
ศูนย์อบรมเด็กฯ

ร.ร.บ้านอากาศ

6,148,000 ร.ร.บ้านอากาศ กองการศึกษา

เล็กเทศบาล
(ชุมชนอุปถัมภ์)
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด
วัดทุง่
150,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
อากาศอานวย
(ชุมชนอุปถัมภ์)

10

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 145)

รวม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าเช่าเวที
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่ารับรองผูท้ ี่
ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วมประกอบกิจกรรม
และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ
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1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
ตะกร้อเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
(เทศบัญญัติ หน้า 180 )
ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน ค่ารางวัล การแข่งขัน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขัน
ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผูท้ ี่ได้รับ
เชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วมประกอบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จาเป็นในโครงการ
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขัน
บาสเกตบอลเทศบาล
กีฬาบาสเก็ตบอลเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยมีคา่ ใช้จ่าย
ตาบลอากาศอานวย
ประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
(เทศบัญญัติ หน้า 179 )
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ารางวัลการแข่งขัน
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผูท้ ี่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วม
ประกอบกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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 ศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน

12,595,910

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ลานรวมใจ
ไทโย้ย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

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.

กองการศึกษา

10,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา
อานวยศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖4

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
(เทศบัญญัติ หน้า 178 )

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาเภออากาศอานวย
(เทศบัญญัติ หน้า 181 )
รวม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเทศบาลตาบลอากาศอานวย โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ในการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง
ผูท้ ี่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วมประกอบกิจกรรม และค่า
ใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาเภออากาศอานวย โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุ/อุปกรณ์กฬี า ค่าเครื่องดืม่ สาหรับนักกีฬา
ค่าเบีย้ เลีย้ งนักกีฬา ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ

4

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการสังคมสงเคราะห์ผดู้ อ้ ย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสังคมสงเคราะห์
โอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม โดยมีคา่ ใช้จ่าย
(เทศบัญญัติ หน้า 156 )
ประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
รวม
1

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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 โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
อากาศ

70,000 โรงเรียนอากาศ กองการศึกษา
อานวยศึกษา
โรงเรียนบ้าน
อากาศ
120,000

งบประมาณ
10,000

10,000
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สถานที่
ดาเนินการ
๑๗ ชุมชน

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.

กองสวัสดิการ
สังคม

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการคุม้ ครองสวัสดิภาพและ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
จัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
(เทศบัญญัติ หน้า 170)
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ในการบรรจุเอกสารสาหรับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
ในการอบรม ฯลฯ
2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
(เทศบัญญัติ หน้า 171)
ชุมชน โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์
ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ ในการบรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและ เครื่องดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี
ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ
(เทศบัญญัติ หน้า 171)
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
ในการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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 ศูนย์คมุ้ ครอง กองสวัสดิการ
เด็กในชุมชน
สังคม

10,000

ศูนย์ ศพอส.

กองสวัสดิการ
สังคม

15,000

ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(เทศบัญญัติ หน้า 172)

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมคนพิการ
(เทศบัญญัติ หน้า 172)

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผูส้ ูงอายุ
(เทศบัญญัติ หน้า 173)

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว
(เทศบัญญัติ หน้า 173)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจฯ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้
สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมค่าอาหารวางและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่
จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมคนพิการ โดยมีคา่ ใช้ประกอบด้วยค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ที่พัก
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผูส้ ูงอายุ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นใน
การอบรม ฯลฯ

งบประมาณ
10,000

15,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

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.

กองสวัสดิการ
สังคม

ศูนย์บริการ
คนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000 ศูนย์ ศพอส.

กองสวัสดิการ
สังคม

10,000

กองสวัสดิการ
สังคม
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ศูนย์ ศพค.

พ.ศ.๒๕๖4

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน
(เทศบัญญัติ หน้า 174)

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน
(เทศบัญญัติ หน้า 174)

10 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม
(เทศบัญญัติ หน้า 175)

11 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง
(เทศบัญญัติ หน้า 176)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชน โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้
สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดืม่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์คา่ กระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิง่ พิมพ์
ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ค่าอาหารวางและ
เครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านช่าง โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ค่าอาหารวางและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
25,000 สภาเด็กและ กองสวัสดิการ
เยาวชน
สังคม
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย

10,000

17 ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

10,000

ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

15

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์
(เทศบัญญัติ หน้า 176)

รวม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและ
สิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ค่าอาหารวาง
และเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการอบรม ฯลฯ
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2.3 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสังคมสงเคราะห์เบีย้ ยัง
ชีพผูส้ ูงอายุ (เทศบัญญัติ หน้า205 )
2 โครงการสังคมสงเคราะห์เบีย้
ชีพคนพิการ(เทศบัญญัติ หน้า 206)
3 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูป้ ว่ ยเอดส์ (เทศบัญญัติ หน้า 206 )
รวม
3

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.

กองสวัสดิการ
สังคม

185,000
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์

3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการการบริการ
(เทศบัญญัติ หน้า 148)
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมา
ผูป้ ฏิบตั งิ านโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2 โครงการป้องกันและควบคุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย น้ายาพ่น
โรคติดต่อ
(เทศบัญญัติ หน้า 150)
หมอกควัน น้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
ทรายอะเบท ผ้าสาหรับห่อทราย ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

ผูส้ ูงอายุ
ใน ๑๗ ชุมชน
คนพิการ
2,100,000
ใน ๑๗ ชุมชน
156,000 ผูป้ ่วยเอดส์
ใน ๑๗ ชุมชน

12,700,000

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

14,956,000

งบประมาณ
40,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน

16

และสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการอาหารปลอดภัย
(เทศบัญญัติ หน้า 152 )

4 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึน้ ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (เทศบัญญัติ หน้า 152 )
5 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
(เทศบัญญัติ หน้า 153 )

6 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เทศบัญญัติ หน้า 150)
7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(เทศบัญญัติ หน้า 151)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาหารปลอดภัย
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับ
ดาเนินโครงการ ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จาเป็นสาหรับดาเนินโครงการ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึน้ ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสารวจและขึน้ ทะเบียนจานวนสุนขั และแมว ในเขตเทศบาล
- ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้
วัคซีน หรือเวชภัณฑ์ ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
- ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ สาลี
น้ายาต่างๆยาหรือเวชภัณฑ์ สารเคมี ทรายอะเบทฯลฯ

10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร

80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน

ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าชุดทดสอบ I-KIT ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุ
ที่จาเป็นสาหรับดาเนินโครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

และสิ่งแวดล้อม

30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน

๑๗ ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่ารางวัลการประกวด ค่าป้าย
รณรงค์ ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวัสดุอนื่ ที่จาเป็นสาหรับ
ดาเนินโครงการ

๑๗ ชุมชน
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พ.ศ.๒๕๖4

และสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่ า้ น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(เทศบัญญัติ หน้า 151)
รวม
8
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
(เทศบัญญัติ หน้า 157)

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(เทศบัญญัติ หน้า 158)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั ชุมชนในการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.
140,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

460,000

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับดาเนินโครงการ
ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นสาหรับ
ดาเนินโครงการ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสาหรับ
ดาเนินโครงการฯ ค่าน้าดืม่ อาหารและอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จาเป็นสาหรับการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ
10,000

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.
ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน
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พ.ศ.๒๕๖4

และสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการสร้างจิตสานึกประชาชน
ในการกาจัดขยะ
(เทศบัญญัติ หน้า 163)

4 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้าสาธารณะ
(เทศบัญญัติ หน้า 165)
5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
คุณภาพน้าอุปโภคบริโภค
(เทศบัญญัติ หน้า 149)
รวม
5

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างจิตสานึก
ประชาชนในการกาจัดขยะ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็นและ
เกีย่ วข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะโดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
ค่าป้าย จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดืม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานประเพณีลอย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
กระทง(เทศบัญญัติ หน้า 182 )
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
ค่ารับรองผูท้ ี่เชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วมประกอบกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ

งบประมาณ
10,000

20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.
ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สบห้วย
น้าจัน้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
๑๗ ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

60,000

งบประมาณ
10,000

19

สถานที่
ดาเนินการ
บริเวณหน้า
วัดจอมแจ้ง

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.

กองการศึกษา

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 โครงการจัดงานประเพณีวันขึน้
ปีใหม่(เทศบัญญัติ หน้า 183 )
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(เทศบัญญัติ หน้า 183 )

4 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
(เทศบัญญัติ หน้า 185 )
5 โครงการจัดงานวันไทโย้ย
(เทศบัญญัติ หน้า 185 )

6 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ
เดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ
ไหว้พระแก้วคูบ่ า้ น
(เทศบัญญัติ หน้า 184 )

รวม

6

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย โครงการจัดงาน และค่าใช้จ่าย
อืน่ ที่จาเป็นในโครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจ้างเหมาทาขบวนแห่ ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่ารับรองผูท้ ี่เชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วม
ประกอบ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา จัดนิทรรศการเกีย่ วกับพุทธศาสนา
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าวัดฟังธรรม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานวันไทโย้ย

งบประมาณ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

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.

กองการศึกษา

60,000 วัดทุกวัดในเขต กองการศึกษา
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย
และบริเวณ
ลานรวมใจไทโย้ย

5,000 วัดทุกวัดในเขต กองการศึกษา
เทศบาลตาบล
อากาศอานวย
300,000 หอปูต่ า
กองการศึกษา

โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบ
แทน ศิลปวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาทาบ้านจาลองไทโย้ย ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าเลี้ยง รับรอง ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมและค่าใช้จา่ ยอื่น
ที่จาเป็นในโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี

800,000

บุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคูบ่ า้ น โดยมีคา่ ใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาทาขบวนแห่
ถ้วยพระราชทาน ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าเบีย้ เลีย้ ง
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่ารับรอง ผูท้ ี่เชิญมาร่วมงานและผูม้ าร่วมประกอบ
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในโครงการ

บริเวณลาน้า
ยามและอาคาร

อบต.อากาศ
(หลังเก่า)

1,180,000
20
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กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
- ขุดดินปรับระดับพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 195 ตารางเมตร
1 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนน ค.ส.ล.
หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 2.20 เมตร
ถนนไทยพาณิชย์จากแยก
ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนธาราสวาทถึงแยกถนน
ไม่รวมบ่อพัก 195 ตารางเมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ติดตัง้ ป้าย
อุดมรัตน์ฝงั่ ทิศใต้ ชุมชนที่ 12
โครงการ จานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดโครงสร้างตาม
เทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
(เทศบัญญัติ หน้า 195 )
2 โครงการก่อสร้างขยายผิว
- ขุดดินปรับระดับพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 145 ตารางเมตร
จราจรถนน ค.ส.ล.
หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างขยายผิวทางจราจร ค.ส.ล.
ถนนอุดมรัตน์ฝงั่ ทิศตะวันออก
กว้างเฉลีย่ 0.25-1.25 เมตร ยาวรวม 214 เมตร
ชุมชนที่ 12
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่รวมบ่อพัก
145 ตารางเมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ รูปแบบรายละเอียด
(เทศบัญญัติ หน้า 196 )
โครงสร้างตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
3 โครงการก่อสร้างขยายผิว
- ขุดวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.(มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าน
จราจรพร้อมระบบระบายน้า
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 166 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก
ถนนไทยพาณิชย์ไปศูนย์ราชการ
ค.ส.ล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก
ฝัง่ ทิศใต้ ชุมชนที่ 13
จานวน 17 บ่อ พร้อมเชือ่ มท่อระบายน้ากับบ่อพักเดิม
รวมระยะทางก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 183 เมตร ขุดดินปรับระดับ
(เทศบัญญัติ หน้า 196 )
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 169 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้าง
ขยายผิวทางจราจร ค.ส.ล.กว้าง 1.70 เมตร ยาว 183 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่รวมบ่อพัก
169 ตารางเมตร พร้อมยาแนวรอยต่อติดตัง้ ป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดโครงสร้างตามเทศบาล
ตาบลอากาศอานวยกาหนด

งบประมาณ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
119,000 ถนนไทยพาณิชย์ กองช่าง
ชุมชนที่ 12

94,000

ถนนอุดม
รัตน์ฝงั่ ทิศ
ตะวันออก
ชุมชนที่ 12

กองช่าง

833,000

ถนนไทย
พาณิชย์
ชุมชนที่ 13

กองช่าง

21

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยไพรแสง ชุมชนที่ 16
(เทศบัญญัติ หน้า 197 )

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตรอกจุลัยพร ชุมชนที่ 2
(เทศบัญญัติ หน้า 197 )

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตรอกลุงมาย ชุมชนที่ 3
(เทศบัญญัติ หน้า 198 )
7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ตรอกเชียงเปีย้ ชุมชนที่ 1
(เทศบัญญัติ หน้า 198 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 560.00
ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางเกลีย่ แต่งเรียบกว้าง 0.30 เมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงสร้าง
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 และตามเทศบาลตาบล
อากาศอานวยกาหนด
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 60.00 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.1-01
และตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 120.00
ตารางเมตร รายละเอียดโครงสร้างตามแบบมาตรฐาน
ท.1-01 และตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- ถมดินคันทางปรับระดับเกลีย่ แต่งเรียบขนาดกว้าง 3.40
เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 76 ลูกบาศก์เมตร
- ถมลูกรังรองพื้นทางปรับระดับเกลีย่ แต่งเรียบขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 44 ลูกบาศก์เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล. มอก.ชัน้ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 เมตร จานวน 5 ท่อน รายละเอียดโครงสร้างตาม
เทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด

งบประมาณ
368,800

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
ซอยไพร
กองช่าง
แสง ชุมชนที่
16

34,000

ตรอก
จุลัยพร
ชุมชนที่ 2

กองช่าง

68,000

ตรอกลุงมาย
ชุมชนที่ 3

กองช่าง

19,000

ตรอกเชียง
เปีย้
ชุมชนที่ 1

กองช่าง

22

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ตรอกสาละวัน ชุมชนที่ 11
(เทศบัญญัติ หน้า 199 )
9 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้าถนนรวมมิตรฝัง่ ทิศตะวันตก
ชุมชนที่ 14
(เทศบัญญัติ หน้า 199 )

10 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้าถนนอาทิตย์อทุ ัยฝัง่ ทิศ
ตะวันตก ชุมชนที่ 16
(เทศบัญญัติ หน้า 200 )

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- ถมลูกรังปรับระดับเกลีย่ แต่งเรียบขนาด กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 204 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 265 ลูกบาศก์เมตร
- ขุดวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. (มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 222 เมตร ก่อสร้างบ่อพักขนาด
0.80x1.00 เมตร ฝาตระแกรงเหล็ก จานวน 24 บ่อ
รวมระยะทางก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 246 เมตร และติดตัง้ ป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตาบลอากาศอานวยกาหนด
- ขุดวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. (มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 365 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก
ค.ส.ล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก
จานวน 40 บ่อ ขุดวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. (มอก.ชัน้ 3)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 90 เมตร
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.04 เมตร พร้อมฝา
ตระแกลงเหล็ก จานวน 10 ป้ายโครงการ 1 ป้าย
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด

งบประมาณ
26,000

820,000

1,747,000
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
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.
ตรอก
กองช่าง
สาละวัน
ชุมชนที่ 11
ถนนรวมมิตร
กองช่าง
ชุมชนที่ 14

ถนนอาทิตย์
อุทัย
ชุมชนที่ 16

กอช่าง

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ศนู ย์กฬี าและ
นันทนาการ ชุมชนที่ 7
(เทศบัญญัติ หน้า 201 )

12 โครงการปรับปรุงพื้นที่ระบบ
กาจัดขยะ
(เทศบัญญัติ หน้า 202 )

รวม

12

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- รื้อถอนอาคารหลังเดิม 4 หลัง พร้อมขนย้ายวัสดุอาคาร
ไปยังพื้นที่ ที่เทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- ถมดินปรับระดับพื้นที่ภายในบริเวณ ปริมาณดินถม
ไม่นอ้ ยกว่า 154 ลูกบาศก์เมตร
- ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ปหู ญ้าเทียม ขนาด 15.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 300.00 ตาราเมตร
- ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลขนาดกว้าง 19.10 เมตร
ยาว 32.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 613.11
ตารางเมตร
- ทาสีอาคารอเนกประสงค์ดว้ ยสีพน้าพลาสติก 1 หลัง
พร้อมติดตัง้ ป้ายโรงการจานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียด
ตามเทศบาลตาบลอากาศอานวยกาหนด
- ปรับปรุงพื้นที่แนวถนนเดิม ถมดินคันทางปรับระดับ
เกลีย่ แต่งเรียบ ขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาวรวม 836.00
เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่นอ้ ยกว่า
3,550 ลูกบาศก์เมตร
- ถมลูกรังรองพื้นทางปรับระดับเกลีย่ แต่งเรียบ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 836.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 1,295 ลูกบาศก์เมตร ติดตัง้ ป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาล
ตาบลอากาศอานวยกาหนด

งบประมาณ
667,000

500,000

5,295,800

24

สถานที่
ดาเนินการ
ชุมชนที่ 7

ที่ทิ้งขยะ
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.

กองช่าง

กองช่าง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า
(เทศบัญญัติ หน้า 160 )
รวม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอากาศอานวย
ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าไฟฟ้าสาธารณะ

1

6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
เช่น ป้ายรณรงค์
ย์ ป้ายเตืกิอจกรรมเฉลิ
นจุดเสีย่ งมค่พระเกี
าตอบแทน
(เทศบัญญัติ หน้า 103)
พระราชพิ
ธี เช่น จัป้ดานิยศูทนรรศการ
ยรติ ฯลฯ
ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน การอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ประชาชนมาร่วมงานและกิจกรรมอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
2 โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล โดยมีคา่ ใช้จ่าย
(เทศบัญญัติ หน้า 104)
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณดูงาน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
3 โครงการลดขัน้ ตอนและอานวย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการลดขัน้ ตอนและ
ความสะดวกในการบริการ
อานวยความสะดวกในการบริการประชาชน
ประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 105)

งบประมาณ
50,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
พ.ศ.๒๕๖4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
พื้นที่ในเขต
กองช่าง
ทต.อากาศ
อานวย

50,000

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
พื้นที่ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

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.

สานักปลัด
เทศบาล

20,000

ทต.อากาศ
อานวย
และสถานที่
เหมาะสม

สานักปลัด
เทศบาล

1,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล
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พ.ศ.๒๕๖4

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี
หรือนายกเทศมนตรี โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจา
(เทศบัญญัติ หน้า 105)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีและค่าใช้จ่ายประจาหน่วยเลือกตัง้ ที่เลือกตัง้ ได้แก่
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอืน่
ที่จาเป็นในการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรี ฯลฯ
5 โครงการเสริมสร้างความรู้การ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่
(เทศบัญญัติ หน้า 106)
ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด - ปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า
หรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
(เทศบัญญัติ หน้า 106)
ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
7 โครงการจัดซือ้ ที่ดนิ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ที่ดนิ

งบประมาณ
400,000

(เทศบัญญัติ หน้า 103 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
สานักปลัด
เทศบาล

พื้นที่ชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

1,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

2,300,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

3,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน

26

พ.ศ.๒๕๖4

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.

8,000

(เทศบัญญัติ หน้า 113 )

8 โครงการ อปท.โปร่งใส
หัวใจคุณธรรม

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
(เทศบัญญัติ หน้า 103 )

10 โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ(เทศบัญญัติ หน้า 104 )
11 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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 ในเขตทต.อากาศ กองวิชาการ
อานวย
และแผนงาน
3,000 ในเขตทต.อากาศ กองวิชาการ
อานวย
และแผนงาน

5,000 ในเขตทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน

(เทศบัญญัติ หน้า 104 )

12 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
(เทศบัญญัติ หน้า 114 )

13 โครงการสารวจและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 114 )

รวม

13

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
หรือแผนอืน่ ๆ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดืม่ วัสดุอปุ กรณ์เครื่องเขียน ป้าย ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานเทศบาล
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอปุ กรณ์เครื่องเขียน หรือวัสดุอนื่ ฯลฯ

40,000 ในเขตทต.อากาศ
อานวย

5,000 ในเขตทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

3,617,000

7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัตหิ น้าที่
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ปอ้ งกัน และแก้ไข
40,000
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
(เทศบัญญัติ หน้า 122)
ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด - ปิด ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
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สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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.

สานักปลัด
เทศบาล

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน(เทศบัญญัติ หน้า 123)
3 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมัน่ คงภายใน
(เทศบัญญัติ หน้า 123)
4 โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 125)
5 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
(เทศบัญญัติ หน้า 125)
6 โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(เทศบัญญัติ หน้า 124)
7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบตั ิ
(เทศบัญญัติ หน้า 126)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
เช่เช่นนป้ป้าายรณรงค์
ยรณรงค์ป้ป้าายศู
ยศูนนย์ย์ป้ป้าายเตื
ยเตืออนจุ
นจุดดเสีเสีย่ ย่ งงค่ค่าตอบแทน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมัน่ คงภายใน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ค่าน้าดืม่ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากอุทกภัยน้าป่าไหลหลาก
แผ่นดินถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภยั ไฟป่าและหมอกควัน
และโรคติดต่อ เช่น ค่าสิง่ ของ เงิน การจัดบริการสาธารณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ที่เกิดจากอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม
วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภยั ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดต่อ เช่น ค่าสิง่ ของเงิน การจัดบริการสาธารณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ความรู้เกีย่ วกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าถ่ายเอกสาร
ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น

20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึกอบรมชุด

ทต.อากาศอานวย

5,000

5,000

7

ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

5,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

40,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัด
เทศบาล

ปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ิ (หลักสูตรทบทวน) เช่น ค่าลงทะเบียน

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร

120,000
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5,000

ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด-เปิด
ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืน่ ที่จาเป็น
รวม

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต

8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมและสนับสนุน การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบ
(เทศบัญญัติ หน้า 117)
ด้วย การสารวจ การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ที่จาเป็นและเกีย่ วข้อง
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ภาพการจัดเก็บรายได้โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่
(เทศบัญญัติ หน้า 118)
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าประชาสัมพันธ์และจัดทาโครงการ
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็นและเกีย่ วข้อง
3 โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการให้ความรู้
ระเบียบพัสดุ
เกีย่ วกับระเบียบพัสดุ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
(เทศบัญญัติ หน้า 118)
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ที่จาเป็นและเกีย่ วข้อง
รวม
3

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
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กองคลัง

15,000

ในเขต
ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

15,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

80,000
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8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
และปศุสัตว์
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
(เทศบัญญัติ หน้า 175)
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบตั ร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้ สาหรับผูเ้ ข้า
รับการอบรม ค่าอาหารวางและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็น
ในการอบรม ฯลฯ
รวม
1
8.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เพื่อการ
เพื่อการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
(เทศบัญญัติ หน้า 186)
รวม
1

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3
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กองสวัสดิการ
สังคม

10,000

งบประมาณ
5,000

5,000
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สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3

พ.ศ.๒๕๖4

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.
กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการ
ที่ดาเนินการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง)
(เทศบัญญัติ หน้า 110)
2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานผู้บริหาร
(เทศบัญญัติ หน้า 110)
3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
(เทศบัญญัติ หน้า 120)

รวม

3

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
(เทศบัญญัติ หน้า 110)
รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานผู้บริหาร
จานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 4
หลัง หลังละ 7,000 บาท แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก
คุณสมบัติตาม(มอก.) จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

1

งบประมาณ
(บาท)
28,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

5,500

ทต.อากาศ
อานวย
ทต.อากาศ
อานวย

28,000

แบบ ผด.๐๒/1

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
สานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองคลัง

61,500

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
44,800

44,800
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สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
สานักปลัดเทศบาล

1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
(เทศบัญญัติ หน้า 111)
รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
กิโลวัตต์ ขึ้นไป เป็นเครือ่ งยนต์ดีเซล รวมค่าติดตั้ง
จานวน 1 เครือ่ ง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1

1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
(เทศบัญญัติ หน้า 111)
2 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ smart TV
(เทศบัญญัติ หน้า 111)
รวม
2
1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
(เทศบัญญัติ หน้า 112)

งบประมาณ
(บาท)
55,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
สานักปลัดเทศบาล

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักปลัดเทศบาล

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
สานักปลัดเทศบาล

55,000
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ smart TV ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
70,000
13,500

83,500
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครือ่ ง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4
แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย มีจอภาพ
ที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
22,000
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ลาดับ
โครงการ
ที่
2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
(เทศบัญญัติ หน้า 112)

3 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
(เทศบัญญัติ หน้า 113)

4 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(เทศบัญญัติ หน้า 113)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายในเครือ่ งเดียวกัน เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา
สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์สี
สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 4 เครือ่ ง เครือ่ งละ 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 6
แกนหลัก(6 core)

งบประมาณ
(บาท)
7,500

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
สานักปลัดเทศบาล

88,000

ทต.อากาศ
อานวย

สานักปลัดเทศบาล

30,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.2 GHz มีหน่วยความจาหลัก(RAM)หรือ DDR4 หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5 ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
A3 (เทศบัญญัติ หน้า 120)
จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
6 เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือ
(18 หน้า/นาที)
LED ขาวดา จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณสมบัติพมิ พ์
(เทศบัญญัติ หน้า 121)
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวม
6

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.

6,300

ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

2,600

ทต.อากาศ
อานวย

กองคลัง

156,400
35

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งรับส่งวิทยุ
(เทศบัญญัติ หน้า 128)

รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 6 เครือ่ ง เครือ่ งละ
12,000 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1

3. แผนงานการศึกษา
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(เทศบัญญัติ หน้า 141)

2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ (Multifunction)
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
(เทศบัญญัติ หน้า 142)

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
44,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองการศึกษา

15,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
72,000

72,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 2 เครือ่ ง เครือ่ งละ 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core)โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Priter)
จานวน 2 เครือ่ ง เครือ่ งละ 7,500 บาทโดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้

36

ลาดับ
ที่

โครงการ

รวม

2

4. แผนงานสาธารณสุข
4.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(เทศบัญญัติ หน้า 149)

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,
Scanner และ Fax ภายในเครือ่ งเดียวใน
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) sinv 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

59,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
22,000

22,000
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5. แผนงานเคหะและชุมชน
5.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
(เทศบัญญัติ หน้า 161)
2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
(เทศบัญญัติ หน้า 164)
รวม
2
5.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
(เทศบัญญัติ หน้า 164)
รวม
1
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(เทศบัญญัติ หน้า 168)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จานวน 2 เครือ่ ง เครือ่ งละ 10,900 บาท
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 1 เครือ่ ง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
21,800

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

9,500

ทต.อากาศ
อานวย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองสวัสดิการสังคม

31,300

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
44,800
44,800

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz มีหน่วยความจาหลัก (RAM) หรือ
DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
30,000

38

ลาดับ
โครงการ
ที่
2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
(เทศบัญญัติ หน้า 169)

รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว
(เทศบัญญัติ หน้า 192 )

งบประมาณ
(บาท)
4,300

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองสวัสดิการสังคม

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

34,300

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แท่นตัดไฟเบอร์
ขนาด 14 นิ้ว ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะได้ตามขนาด
ที่ต้องการ มือจับรูปตัว D มีปุ่ม LocK เพื่อความปลอดภัย
ปรับองศาการใช้งานได้ 3 ระดับ ซ้าย-ขวาและ 45 องศา
มีระบบตัวล็อคชิ้นงานเพื่อความแม่นยาในการตัด
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
8,000

39

ลาดับ
โครงการ
ที่
2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งสกัดคอนกรีตกาลัง
ไฟฟ้า (เทศบัญญัติ หน้า 192 )
รวม
2
7.2 ครุภัณฑ์สารวจ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลัง
ขยาย 30 เท่า
(เทศบัญญัติ หน้า 192 )

2 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
ความยาว 4 เมตร
(เทศบัญญัติ หน้า 193 )

3 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
ความยาว 5 เมตร
(เทศบัญญัติ หน้า 193 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งสกัดคอนกรีตกาลังไฟฟ้า
จานวน 1 เครือ่ ง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)
34,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

3,000

ทต.อากาศ
อานวย

กองช่าง

3,500

ทต.อากาศ
อานวย

กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)
54,000
62,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย
30 เท่า จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
ความยาว 4 เมตร จานวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- ความยาว 4 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ได้
- มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่อง
ช่องละ 1 ซม. มีเลขกากับทุก 10 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
คุณลักษณะ ดังนี้ ความยาว 5 เมตร จานวน 1 อัน โดยมี
- ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- ความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ได้
- มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่อง
ช่องละ 1 ซม. มีเลขกากับทุก 10 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
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ลาดับ
โครงการ
ที่
4 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ
ความยาว 4 เมตร
(เทศบัญญัติ หน้า 193 )

5 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ
ความยาว 5 เมตร
(เทศบัญญัติ หน้า 194 )

รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ
ความยาว 4 เมตร จานวน 1 อันโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- สามารถพับเก็บทุกช่อง 1 เมตร ได้เป็น 4 ท่อน
- มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง
ช่องละ 1 ซม. มีเลขกากับทุก 10 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ
ความยาว 5 เมตร จานวน 1 อันโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- สามารถพับเก็บทุกช่อง 1 เมตร ได้เป็น 5 ท่อน
- มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง
ช่องละ 1 ซม. มีเลขกากับทุก 10 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

5

7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(เทศบัญญัติ หน้า 194 )

งบประมาณ
(บาท)
3,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

3,500

ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

กองช่าง

47,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ หน่วยประมวล
ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่ามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
30,000
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สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

ลาดับ
โครงการ
ที่
2 ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับการะดาษ
ขนาด A3
(เทศบัญญัติ หน้า 195 )

รวม

2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ใช้เทคโนโลยี
แบบพ่นหมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
6,300

36,300
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สถานที่
ดาเนินการ
ทต.อากาศ
อานวย

พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖4
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.
กองช่าง

ภาคผนวก

