
 

 
 

แผนพฒันาท้องถิน่  (2561-2565)  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่5 

ของเทศบาลเมืองอ่างทอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

              สำนักปลัดเทศบาล    เทศบาลเมืองอ่างทอง
                   โทร.0-3561-1714-5 ต่อ 130 

           โทรสาร.0-3561-1111 
 

                       



สารบัญ 
 

 โครงการที่เพิม่เติม       หน้า  

   - ยุทธศาสตร์ 1      1-6   

   - ยุทธศาสตร์ 2      7-11 

   - ยุทธศาสตร์ 4      12 

   - ยุทธศาสตร์ 5      13-15 

      - ผ.03 ครุภัณฑ์      16-21 

   

           

    



 

 

 

ผ.02 
 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั้ง
ตะแกรงกนันก
บริเวณดา้นหนา้
และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงั
ท่ี1และอาคาร
เรียนหลงัท่ี2
โรงเรียนเทศบาล
 1 วดัตน้สน

เพ่ือติดตั้ง
ตะแกรงกนันก
บริเวณดา้นหนา้
และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงั
ท่ี1และอาคาร
เรียนหลงัท่ี2

ติดตั้งตะแกรงกนันกบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงัอาคาร
เรียนหลงัท่ี 1  และอาคาร
เรียนหลงัท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง 
 มีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,387 
ตร.ม.

 -  -  -  - 497,000 มีตะแกรงกนันกท่ีได้
มาตรฐาน 2 แห่งบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี 1 
และอาคารเรียนหลงัท่ี 2 
ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

บริเวณดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัอาคารเรียน
หลงัท่ี 1 และอาคาร
เรียนหลงัท่ี 2 ติด
ตะแกรงกนันก อาคาร
เรียนสะอาดสวยงาม 
ป้องกนัเช้ือโรคจากนก
สู่คน และป้องกนัการ
พลดัตกของนกัเรียน

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 1 วดั
ตน้สน)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

1



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการเทพ้ืน
ดา้นหนา้อาคาร
เรียนพร้อมยก
ท่อระบายน ้า
และก่อสร้าง
หลงัคาคลุม 
จ านวน 1 หลงั 
ภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 วดั
ตน้สน

เทพ้ืนดา้นหนา้
อาคารเรียน
พร้อมยกท่อ
ระบายน ้าและ
ก่อสร้างหลงัคา
คลุม จ านวน 1 
หลงั ภายใน
โรงเรียนเทศบาล
 1 วดัตน้สน

เทพ้ืนดา้นหนา้อาคารเรียนพร้อม
ยกท่อระบายน ้าและก่อสร้าง
หลงัคาคลุม จ านวน 1 หลงั 
รายละเอียดดงัน้ี  1)งานเทพ้ืน 
คสล.หนา 0.10 ม. กวา้ง 0.50 - 
9.50 ม. ยาว 80.70 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 650 ตร.ม. 2)ราง
ระบายน ้า คสล. พร้อมฝาเหล็ก
ปิดรางระบายน ้าความยาวไม่นอ้ย
กวา่ 126 ม. 3)หลงัคาโรงเหล็กมุง
ดว้ยเมทลัชีทความหนา 0.40 มม.
 ขนาด 9.00x54 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 486 ตร.ม.

 -  -  - 1,650,000 บริเวณดา้นหนา้
อาคารเรียนเทพ้ืน
พร้อมยกท่อระบาย
น ้ามีความสวยงาม มี
พ้ืนท่ีให้นกัเรียนท า
กิจกรรมต่างๆ และ
มีหลงัคาคลุม
ป้องกนัฝน ร้อยละ 
100 ของครู นกัเรียน
 และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

ภูมิทศัน์บริเวณ
ดา้นหนา้อาคาร
เรียนมีความ
สวยงามและมีพ้ืนท่ี
ให้นกัเรียนท า
กิจกรรมต่างๆไดมี้
หลงัคาป้องกนั
แสงแดด ฝนและน ้า
ท่วมขงัพ้ืน ไม่ท  าให้
เกิดอนัตรายแก่
นกัเรียน ภูมิทศัน์
หนา้อาคารเรียนมี
ความสวยงาม

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 1 วดั
ตน้สน)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการ
ปรับปรุงหลงัคา
อาคารเรียน 
หลงัท่ี 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วดัชยั
มงคล

ปรับปรุงหลงัคา
อาคารเรียน 
หลงัท่ี 4 
โรงเรียนเทศบาล
 3 วดัชยัมงคล 
ให้มีความ
แข็งแรง  ทนทาน
 ปลอดภยั  ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงหลงัคาอาคารเรียน หลงั
ท่ี 4 จ านวน 1 แห่ง ประกอบดว้ย 
1.งานร้ือหลงัคากระเบ้ืองเดิมออก
 พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 755 ตร.ม. 
พร้อมขนทิ้ง 2.งานเปล่ียนหลงัคา
เมทลัชีท  หนา 0.4 มม พ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 755 ตร.ม .3. งานแฟล
ชร่ิง ยาว 64 ม. 4.งานทาวสัดุกนั
ซึมดาดฟ้า ระบบอะคลีลิคพร้อม
เสริมแผน่ใยไฟเบอร์ พ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 32 ตร.ม.

 -  -  - 475,000  - หลงัคาอาคารเรียน 
หลงัท่ี 4 แข็งแรง
ทนทาน ไดม้าตรฐาน
 ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ

หลงัอาคารเรียน 
หลงัท่ี 4 มีความ
แข็งแรง  ทนทาน 
ปลอดภยั  ได้
มาตรฐาน อยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 
ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 3 วดั
ชยัมงคล)

4 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 4   
โรงเรียนเทศบาล
 3 วดัชยัมงคล

ปรับปรุงระบบท่อ
น ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร 4   ให้ได้
มาตรฐาน  ถูก
สุขลกัษณะและ
ไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
ภายในห้องสุขา
อาคาร 4

ปรับปรุงระบบท่อ น ้าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 4 จ านวน 4 
ชั้น จ  านวน 15 ห้อง แบ่งเป็น
 ชั้นท่ี  1 จ านวน 5 ห้อง ชั้นท่ี
  2 - 4   จ านวน 10 ห้อง

 -  -  -  - 500,000 ระบบท่อน ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร 4 ดีไดม้าตรฐาน
ถูกสุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั ร้อยละ 
100 ของครู นกัเรียน 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ

มีระบบการระบาย
น ้าทิ้งท่ีดี ได้
มาตรฐานถูก
สุขลกัษณะและ
ไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
 มีห้องน ้าสะอาด

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 3 วดั
ชยัมงคล)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 6  
โรงเรียนเทศบาล
 3 วดัชยัมงคล

ปรับปรุงระบบ
ท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 6 ให้
ไดม้าตรฐาน     
ถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิด
น ้าท่วมขงั
ภายในห้องสุขา
อาคาร 6

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 6 จ านวน 4 
ชั้น 27 ห้อง  แบ่งเป็น ชั้นท่ี 1
 จ  านวน 12 ห้อง ชั้นท่ี 2 - 4  
15 ห้อง

 -  -  -  - 500,000 ระบบท่อน ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร 6 ดีไดม้าตรฐาน
ถูกสุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั ร้อยละ 
100 ของครู นกัเรียน 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ

มีระบบการระบาย
น ้าทิ้งท่ีดี ได้
มาตรฐานถูก
สุขลกัษณะและ
ไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
 มีห้องน ้าสะอาด

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 3 วดั
ชยัมงคล)

6 โครงการ
ก่อสร้างหลงัคา
โดมเช่ือม
ระหวา่งอาคาร 2
 กบัอาคารเรียน 3
 โรงเรียนเทศบาล
 2 วดัโล่ห์
สุทธาวาส

เพ่ือสร้างหลงัคา
โดมเช่ือม
ระหวา่งอาคาร 2
 กบัอาคารเรียน 3
 ให้มีความพร้อม
ในการจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และกิจกรรม
ต่างๆ

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค ์ 
 ขนาด12 ม.X12 ม.X10 ม. 
จ านวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 809,000 ร้อยละ 100  ของ ครู 
นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน
และชุมชนท่ีใช ้เกิด
ความพึงพอใจท่ีไดค้วาม
สะดวก สบายปลอดภยั
ในการใชโ้ดม โดยเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ใชบ้ริการ

นกัเรียน มีลาน
สถานท่ีท ากิจกรรม
การเรียนการสอน
และให้บริการแก่
ชุมชน

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 2 วดั
โล่ห์สุทธาวาส)

4



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการ
ก่อสร้างทาง
เช่ือมระหวา่ง
อาคาร เรียน 1 
ชั้น 2  กบัอาคาร
เรียน 3 ชั้น 2 
โรงเรียนเทศบาล
 2 วดัโล่ห์
สุทธาวาส

ก่อสร้างทาง
เช่ือมระหวา่ง
อาคาร เรียน 1 
ชั้น 2  กบัอาคาร
เรียน 3 ชั้น 2 
 เพ่ือให้นกัเรียน
มีความสะดวก
ในการเดินเรียน
ระหวา่งอาคาร

ก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลงัคาและลูกกรงเหล็ก
ลอ้มรอบทางเดินระหวา่ง
อาคารเรียน 1 ชั้น 2 กบั
อาคารเรียน 3 ชั้น 2ขนาด 3
ม.x9ม.x8ม.

 -  -  -  - 487,000 ร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนผูป้กครองคณะ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภยัในการใชอ้าคาร
เรียน โดยเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใชบ้ริการ

นกัเรียน ผูป้กครอง 
และคณะครูไดรั้บ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภยัในการ
ใชอ้าคารเรียนโดย
เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใชบ้ริการ

กองการศึกษา
(โรงเรียน

เทศบาล 2 วดั
โล่ห์สุทธาวาส)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการ
ปรับปรุงซ่อม
แซ่มหลงัคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

ปรับปรุงซ่อม
แซ่มหลงัคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

ซ่อมแซ่มหลงัคาอาคารเรียนเด็ก
เล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ประกอบดว้ย 1.ร้ือถอนหลงัคา
กระเบ้ืองเดิมออก พ้ืนท่ี 835.00 
ตร.ม. 2.ติดตั้งหลงัคาเมทลัชีม 
หนา0.40 มม. พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
835.00 ตร.ม. 3. ติดตั้งครอบสนั
หลงัคาเมทลัชีท 114 ม. 4. ติดตั้ง
รางระบายน ้าสแตนเลส เกรด 304
 หนา 2 มม. กวา้ง 6 น้ิว 52 ม. 5.
ติดตั้งระบบกนัซึมแผน่ใยไฟเบอร์
 26 ตร.ม. จ านวน 1 แห่ง

 -  -  - 496,000  - หลงัคาอาคารเรียน 
หลงัท่ี 4 แข็งแรง
ทนทาน ไดม้าตรฐาน
 ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ

หลงัคาอาคารเรียน
เด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง มี
ความแข็งแรง  
ทนทาน ปลอดภยั  
ไดม้าตรฐาน อยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 
ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ

กองการศึกษา 
(ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง)

รวม 8 โครงการ 0 0 0 971,000 4,443,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเทา้ริมเข่ือน 
ถนนเทศบาล 1 ชุมชน
บางแกว้ 2 ต าบลบางแกว้
 อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง

เพ่ือใชเ้ป็นท่ี
พกัผอ่น ออก
ก าลงักายของ
ประชาชนใน
ชุมชนและในเขต
เทศบาล

ก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ริม
เข่ือนแม่น ้าเจา้พระยา ขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 600 เมตร พ้ืน
ทางลาดพร้อมบนัไดทางข้ึน-ลง
 จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลน ท่ีเทศบาล ฯ 
ก าหนด

  -   -  -   -       21,000,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีพ้ืนท่ี
พกัผอ่นและออก
ก าลงักาย จ  านวน
 1 แห่ง

ประชาชนใน
ชุมชนและในเขต
เทศบาล ฯ มีพ้ืนท่ี
พกัผอ่นและออก
ก าลงักาย

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าทิ้งจาก
โรงพยาบาลอ่างทอง 
บริเวณถนน 1 ชุมชน
บางแกว้ 2  ต าบลบาง
แกว้  อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือใชร้ะบายน ้า
จากถนน 6 ลงสู่
แม่น ้าเจา้พระยา

ปรับปรุงระบบระบายน ้า
บริเวณถนน 6 เช่ือมต่อถนน 1
 เพ่ือระบายลงสู่แม่น ้า
เจา้พระยา จ  านวน 1 โครงการ
 รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี
เทศบาล ฯ ก าหนด

  -   -  -   -            500,000 ระบบระบายน ้า
ทิ้ง ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 สายทาง

ป้องกนัการท่วม
ขงัน ้าของน ้าฝน
บริเวณ
โรงพยาบาล
อ่างทอง ลด
คา่ใชจ่้ายในการ
สูบน ้าออกจาก

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
พร้อมท่อระบายน ้าและ
บ่อพกั คสล. ซอยโรง
ฆ่าสตัวเ์ก่า ชุมชนวดัตน้
สน ต าบลตลาดหลวง 
อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรให้มีความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 95.00 ตร.ม. วางท่อ
ระบายน ้าท้ิง ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 58 เมตร พร้อมบ่อพกั 10
 บ่อ จ  านวน 1 โครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี
เทศบาล ฯ ก าหนด

  -   -  -   -            600,000 ถนนไดม้าตรฐาน
 1 สายทาง

ถนนไดม้าตรฐาน
การระบายน ้าจาก
ชุมชนมีความ
สะดวก ไม่ท่วมขงั

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุง
ระบบการจราจรพร้อม
ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
บริเวณส่ีแยกไฟแดง
อ่างทอง  ต  าบลตลาด
หลวง อ าเภอเมือง
อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุง
ระบบการจราจร 
ระบายน ้าท้ิงและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณส่ีแยกไฟ
แดงอ่างทองให้มี
ความสะดวก 
ปลอดภยัในการ
ใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อม
ปรับปรุงภูมิทศัน ์,งานงานระบบ
ระบายน ้า งานทอ่ระบายน ้า
คอนกรีต , งานป้ายประชาสมัพนัธ์
 LED ,งานผิวจราจรแอสฟัลติค
คอนกรีต ,งานป้ายจราจร สญัญาณ
จราจรขนาดพ้ืนท่ี ไมน่อ้ยกวา่ 
7,900.00 ตร.ม.  จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี
เทศบาล ฯ ก าหนด

  -   -  -   -       28,000,000 การจราจร
บริเวณทางแยก
ทางเช่ือมใน
ชุมชนเมืองมี
ความสะดวก
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน จ านวน
 1 ทางแยก

การจราจรใน
ชัว่โมงเร่งด่วนมี
ความคล่องตวั 
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการปรับปรุงระบบ
การจราจรพร้อมปรับปรุง
ภูมิทศัน ์ถนนทางหลวง
หมายเลข 368   ช่วงแยกไฟ
แดงอ่างทองถึงสะพานขา้ม
คลองล าทา่แดง  ต  าบลตลาด
หลวง อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุง
ระบบการจราจร 
ระบบระบายน ้า
ท้ิงและปรับปรุง
ภูมิทศัน์ให้มี
ความสะดวก 
ปลอดภยัในการ
ใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงงานระบบระบายน ้า งาน
ทอ่ระบายน ้าคอนกรีต ,งาน
ปรับปรุงภูมิทศัน ์,งานผิวจราจร
แอสฟัลติคคอนกรีต  ขนาดพ้ืนท่ี 
ไมน่อ้ยกวา่ 12,200.00 ตร.ม.
จ านวน 1 แห่งรายละเอียดตาม
แบบแปลน ท่ีเทศบาล ฯ ก าหนด

  -   -   -   -       13,000,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การใชเ้ส้นทาง 
จ  านวน 1 สายทาง

การจราจรใน
ชัว่โมงเร่งด่วนมี
ความคล่องตวั 
สะดวก และ
ปลอดภยัในการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.ถนน เทศบาล 5 
ซอย 1  ต.ตลาดหลวง อ.
เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงถนน
เทศบาล 5ซอย 1 ให้
มีความสะดวก
ปลอดภยัในการใช้
งาน

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
 ขนาด กวา้ง 3 ม. ยาว 25 ม.  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 70 ตร.ม.

  -   -   -              85,000   - ถนนในชุมชน
ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานปลอดภยั
ในการสญัจร

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณหนา้อาคาร
ส านกังานเทศบาลเมือง
อ่างทอง ต าบลตลาด
หลวง อ าเภอเมือง
อ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ บริเวณหนา้
อาคารส านกังาน ฯ

เพ่ือปรับปรุงร้ัว ประตูร้ัว เสาธง 
โรงจอดรถ ลานจอดรถและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ บริเวณหน้า
อาคารส านกังาน ฯ จ านวน 1 
แห่ง  รายละเอียดตามแบบแปลน
 ท่ีเทศบาล ฯ ก าหนด

  -   -   -   -            900,000 ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวก

พ้ืนท่ีดา้นหน้า
อาคารส านกังานมี
ความสวยงาม เป็น
ระเบียบ มีพ้ืนท่ีจอด
รถเพียงพอส าหรับ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการปรับปรุงหนา้
ฮวยซุย้ (ถนนบา้นรอ
ซอย 4) ชุมชนบา้นรอ 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอ
เมืองอ่างทอง จงัหวดั
อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุง
ถนนบา้นรอ ซอย
 4 ให้มีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสญัจร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50
 - 4.00 ม. ยาว 203 ม. หนา 0.15
 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทาง ค.ส.ล. วางท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 
ม. พร้อมบ่อพกัความยาวรวม 
168 เมตร พร้อมรายละเอียดอ่ืนๆ
 ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด

  -   -   -   -         1,600,000 ถนนในชุมชน
ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานปลอดภยั
ในการสญัจร

กองช่าง

รวม 8 โครงการ 0 0 0 85,000 64,000,000
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดัท าป้าย
ช่ือชุมชน

เพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์
ขอบเขตของ
ชุมชนแต่ละชุมชน

จดัท าพร้อมติดตั้งป้าย
ช่ือชุมชน  จ  านวน  38   
ป้าย

  -   -   -   -            1,140,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมชนมีความพึง
พอใจ

ประชาชน
รู้จกัขอบเขต
ของชุมชน

กองสวสัดิการ
สงัคม

รวม 1 โครงการ                   -                         -     -   -            1,140,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พฒันาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพฒันาผงัเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ ผ.02

  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการบริหารและ
จดัการขยะมลูฝอย
ชุมชนเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ขยะมลูฝอยเก่า
สะสมท่ีบ่อฝัง
กลบและขยะมลู
ฝอยใหมท่ี่มาก าจดั

ก่อสร้างอาคารบริหาร
และจดัการขยะมลูฝอย
ชุมชนเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า จ  านวน 1 แห่ง

  -   -   -           5,000,000           5,000,000  ร้อยละ 100 ของ
การก าจดัขยะมลู
ฝอยอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

1.การปฏิบติังาน
ก าจดัขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
 2.เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี ทม.อท.

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม

รวม 1  โครงการ -                       -                       -                       5,000,000             5,000,000             

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ.03 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดัเก็บรายได้
เคล่ือนท่ี

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีช าระภาษีและ
คา่ธรรมเนียมภายในเขต
เทศบาล 2.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี
และคา่ธรรมเนียม  3.เพ่ือมี
ช่องทางในการช าระภาษีใหก้บั
ประชาชน

1.สามารถจดัเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมฯ ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 5
 ของรายไดภ้าษีท่ีจดัเก็บเองของปีท่ี
ผ่านมา  2.ออกให้ บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ีอยา่งนอ้ย 
จ  านวน 5 คร้ัง

  -   -   -   -             20,000 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายไดจ้ากภาษี และ
ค่าธรรมเนียมฯ ท่ี
จดัเก็บ/จ านวน
ช่องทางในการ
ช าระภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการช าระภาษี
มากข้ึน  2.สามารถ
จดัเก็บภาษีตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้

กองคลงั

2 โครงการจดัท า
สต๊ิกเกอร์รับช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย

1.เพ่ือกระตุน้ให้ผูอ้ยูอ่าศยัใน
เขตเทศบาลร่วมใจกนัช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล
ฝอย 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายได้

1.จดัท าสต๊ิกเกอร์ จ  านวนไม่
น้อยกว่า 1,000 แผ่น 2.
สามารถ จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯ
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมฯ ค่าจดัเก็บของ
ปีท่ีผ่านมา

  -   -   -   -             15,000 จ านวนการจดัท า
สต๊ิกเกอร์การรับ
ช าระค่าธรรมเนียมฯ

1.เทศบาลมีรายไดจ้าก
การจดัเก็บค่าธรรมเนียม
ฯ เพ่ิมข้ึน  2.
ประหยดัเวลา และ
สะดวกในการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขน
ขยะมูลฝอย

กองคลงั

รวม 2  โครงการ 0 0 0 0 35,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การบริหารจัดการที่ดี  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี
ชั้น 1 อาคารส านกังาน
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงห้องกองคลงั
และห้องทะเบียนและบตัร 
เป็นพ้ืนท่ีบริการประชาชน
ในการมาติดต่อราชการให้มี
ความสะดวก

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 1  ห้องกองคลงั 
จ  านวน 1 ห้อง   ห้องทะเบียนและ
บตัร จ  านวน 1 ห้อง และห้อง
ประชุมยอ่ยจ านวน 1 ห้อง  
รายละเอียดแบบแปลนท่ีเทศบาลฯ
 ก าหนด

  -   -   -   -        2,900,000 ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการมีความสะดวก

พ้ืนท่ีชั้น 1 อาคาร
ส านกังานเทศบาล ฯ มี
ความสะดวก และ
เพียงพอในการรองรับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ

ส านกัปลดั

2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี
ชั้น 4 อาคารส านกังาน
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 4 เป็น
ห้องท างานของคณะผูบ้ริหาร

ปรับปรุงเป็นห้องท างานของ
ผูบ้ริหารเทศบาล จ านวน 8 ห้อง 
รายละเอียดแบบแปลนท่ีเทศบาลฯ
 ก าหนด

  -   -   -        3,800,000   - ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการมีความสะดวก

พ้ืนท่ีชั้น 4 อาคาร
ส านกังานเทศบาล ฯ มี
ความสะดวก และ
เพียงพอในการรองรับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ

ส านกัปลดั

3 โครงการปรับปรุง
อาคารงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีเตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏิบติังานสาธารณภยัต่างๆ

ปรับปรุงอาคารงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัขนาด
 3.5 ม. X 16 ม. (ไม่น้อยกว่า 
56 ม.) ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด

  -   -   -           380,000   - พนกังานและเจา้หนา้ท่ีไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 มี
สถานท่ีเตรียมความพร้อม
ในการออกปฏิบติังาน

พนกังานและเจา้หนา้ท่ี
มีสถานท่ีเตรียมความ
พร้อมในการออก
ปฏิบติังานสาธารณภยั
ต่างๆดว้ยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ส านกัปลดัเทศบาล 
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การบริหารจัดการที่ดี  
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการติดตั้งท่อสูบ
น ้าจากแม่น ้าเจา้พระยา
เพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบน ้า
ท่อแห้ง

เพ่ือสูบน ้าจากแม่น ้าเจา้พระยาเติม
ใส่ถงัรถยนตด์บัเพลิงและรถยนต์
บรรทุกน ้าดบัเพลิง

ก่อสร้างรากฐานพร้อมติดตั้งท่อ
สูบน ้าจากแม่น ้าเจา้พระยา ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 น้ิว ความยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 18 เมตร จ านวน 1 
ระบบ ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

  -   -   -   -           650,000 1.จ านวนรากฐานพร้อม
ติดตั้งท่อสูบน ้า จ  านวน 1 
ระบบ 2.ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไดรั้บความพึง
พอใจในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ ประชาชน
เกิดความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ส านกัปลดัเทศบาล 
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั)

รวม 4  โครงการ 0 0 0 3,800,000 2,900,000
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ผ.03 



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวนขนาด 32,000 บีทีย ูจ  านวน 2 
เคร่ือง  ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

 -  -  -  - 84,600           กองการศึกษา

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกชนิด
แขวน 40,000 บีทีย ู    จ  านวน 1 เคร่ือง 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

 -  -  -  - 51,000           กองการศึกษา

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 40,000    บีทีย ูจ  านวน
 3 เคร่ือง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

 -  -  -  - 153,000         กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่5

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบตูช้นิดตั้ง
พ้ืน 62,000  บีทีย ู จ  านวน 4 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 65,000 บาท สืบราคาตาม
ทอ้งตลาด

- - - - 260,000         กองการศึกษา

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา
และเผ่ยแพร่

จดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

- - - - 55,800           กองการศึกษา

6 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ืดรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงมา้
 จ  านวน 1 คนั

- - - - 4,000,000      กองสาธารณสุขฯ 
(งานก าจดัขยะมูล

ฝอย)

7 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถกะบะ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ขนาด 1
 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ่ากวา่ 2,400
 ซีซี จ  านวน 1 คนั

- - - - 854,000         กองสาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา

8 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตนั 6 
ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ่ากวา่ 4,000
 ซีซี จ  านวน 1 คนั

- - - - 1,375,000      กองสาธารณสุขฯ

9 รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถยนตด์บัเพลิงอาคารชนิดมีถงัน ้า
ในตวัและแบบฉีดโฟมขนาดความจุถงั
น ้า 4,000 ลิตร จ  านวน 1 คนั (จดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งถ่ินเน่ืองจากไม่มีบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)์

- - - - 5,000,000       ส านกัปลดั      
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั)

10 รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุกน ้าอเนกประสงคข์นาด
ความจุถงัน ้า 6,000 ลิตร จ  านวน 1 คนั 
(จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ินเน่ืองจากไม่มี
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์

- - - - 2,600,000       ส านกัปลดั      
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา

11 รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุกน ้าอเนกประสงคพ์ร้อม
อุปกรณ์ ขนาดความจุถงัน ้า 12,000 ลิตร 
จ  านวน 1 คนั (จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน
เน่ืองจากไม่มีบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ)์

- - - - 7,000,000       ส านกัปลดั      
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั)

12 รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุกน ้าชนิดหอน ้าความสูง
ไม่นอ้ยกวา่ 23 เมตร จ านวน 1 คนั 
(จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ินเน่ืองจากไม่มี
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์

- - - - 40,000,000     ส านกัปลดั      
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั)

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน
 4 ลอ้ ขนาด 55 แรงมา้ ติดตั้งใบมีดดนั
ดินหนา้ และเคร่ืองตดัหญา้ไหล่ทาง 
จ  านวน 1 คนั

 -  -  - 2,000,000        - กองช่าง

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือรถบรรทุกน ้า (ดีเซล)ขนาด 6 ตนั 6
 ลอ้ จ  านวน 1 คนั

 -  -  -  - 2,500,000      กองช่าง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต ์ขนาดเคร่ืองยนต ์ 
0.8 แรงมา้ ขนาดบาร์โซ่ 11.5 น้ิว 
กระบอกสูบ 31.8 ซีซี ตั้งตามราคา
ทอ้งตลาด

 -  -  - 6,500               - กองช่าง

16 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต ์ขนาดเคร่ืองยนต ์2
 แรงมา้ ขนาดบาร์โซ่ 18 น้ิว กระบอกสูบ
 31.8 ซีซี ตั้งตามราคาทอ้งตลาด

 -  -  - 8,500               - กองช่าง

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือเคร่ืองตดัแต่งก่ิง ขนาดเคร่ืองยนต ์
2 จงัหวะ 750 วตัต ์ขนาดใบมีดยาว 23 
น้ิวปริมาตรกระบอกสูบ 51.6 ซีซี  ตั้ง
ตามราคาทอ้งตลาด

 -  -  - 4,500               - กองช่าง

18 อุตสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑส์ ารวจ จดัซ้ือกลอ้งระดบั ขนาดก าลงัขยาย 30 
เท่า จ  านวน 1 ชุด เป็นกลอ้งชนิด
อตัโนมติั พร้อมขาตั้งมีก าลงัขยายไม่
นอ้ยกวา่ 30 เท่า ฯลฯ

 -  -  - 30,600             - กองช่าง

20



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา

19 อุตสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑส์ ารวจ จดัซ้ือกลอ้งวดัมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดอ่านค่ามุมไดล้ะเอียด5พิลิปดา
(ระบบอตัโนมติั) ก าลงัขยาย 30 เท่า
จ  านวน 1 ชุด

 -  -  - 103,000           - กองช่าง

รวม  -  -  - 2,153,100       63,933,400
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โครงการ/รายการที่ 
เปลี่ยนแปลง 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02/1

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

เดมิ
1 ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู

และป้ายเตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 4  
ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพ่ือใหน้กัเรียนมีความ
ปลอดภยัในการมาศึกษา
เล่าเรียนโรงเรียนมีร้ัว
รอบขอบเขตแสดงอาณา
เขต

ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูและป้าย
เตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล 4  
ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดดงัน้ี 1.
ก่อสร้างร้ัวก่ออิฐฉาบปนูพร้อมทาสี
สูง 1.80 เมตร ยาว 206 เมตร (แนว
ร้ัวA) 2.ก่อสร้างร้ัวก่ออิฐฉาบปนู
พร้อมทาสีสูง 1.80 เมตร ยาว 89.5 
เมตร (แนวร้ัว B) 3.ประตู ขนาด 
1.80x5.00 เมตร 4.ประตู ขนาด 
1.80x9.00 เมตร 5.ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างร้ัว 6.เคร่ืองหมายจราจร

                      -                        -                         -                       -    1,482,000  มีร้ัวท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ
 100 ของนกัเรียน ครู 
และบคุลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ

นกัเรียนและ
เจา้หนา้ท่ีมีความ
ปลอดภยั และมี
บริเวณโรงเรียน
ท่ีชดัเจน

กองศึกษา

รวม 1โครงการ                       -                        -     -                     -                 -   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับโครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ  
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

เป็น
1 ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู

และป้ายเตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 4  
ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพ่ือใหน้กัเรียนมีความ
ปลอดภยัในการมาศึกษา
เล่าเรียนโรงเรียนมีร้ัว
รอบขอบเขตแสดงอาณา
เขต

ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูและป้าย
เตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล 4  
ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดดงัน้ี 1.
ก่อสร้างร้ัวก่ออิฐฉาบปนูพร้อมทาสี
สูง 1.80 เมตร ยาว 206 เมตร (แนว
ร้ัวA) 2.ก่อสร้างร้ัวก่ออิฐฉาบปนู
พร้อมทาสีสูง 1.80 เมตร ยาว 89.5 
เมตร (แนวร้ัว B) 3.ประตู ขนาด 
1.80x5.00 เมตร 4.ประตู ขนาด 
1.80x9.00 เมตร 5.ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างร้ัว 6.เคร่ืองหมายจราจร

                      -                        -                         -          1,708,000                   -    มีร้ัวท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ
 100 ของนกัเรียน ครู 
และบคุลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ

นกัเรียนและ
เจา้หนา้ท่ีมีความ
ปลอดภยั และมี
บริเวณโรงเรียน
ท่ีชดัเจน

กองศึกษา

รวม 1โครงการ                       -                        -                         -                          -                     -   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับโครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ  
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