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ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ประวัติความเป็ นมา /ที่ต้งั
เทศบาลเมืองอ่างทอง เป็ นเทศบาลเมืองขนาดกลาง จัดตั้ง ขึ้ นตามพระราชกฤษฎีกาให้ไว้
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 เดิ มมี พ้ืนที่ รับผิดชอบ 3.73 ตารางกิ โลเมตร โดยได้ก่อตั้งมาแล้วเป็ นเวลา 83 ปี
สานักงานเดิมเป็ นอาคารไม้ใต้ถุนสู ง ต่อมาได้ปรับปรุ งต่อเติมเป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมืองอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2538 เทศบาลเมืองอ่างทองประสบภาวะน้ าท่วมทา
ให้รากฐานของอาคารสานักงานไม่มนั่ คงและไม่สามารถขยายต่อเติมอาคารได้ คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเห็นสมควรให้สร้างอาคารสานักงานเทศบาลขึ้นใหม่ เป็ นอาคารคอนกรี ต 4 ชั้น
กว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ชั้นล่างใช้สาหรับจอดรถ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้ น 16,820,000 บาท โดย
ได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลร่ ว มกัน บริ จาคสนับสนุ น
งบประมาณการก่อสร้าง ต่อมาได้ขยายเขตเทศบาลมีพ้นื ที่เพิ่มขึ้นเป็ น 6.193 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2537 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ก หน้า 12,13 และ 14
ลงวันที่ 20 กันยายน 2537) ได้กาหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว้ ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองศาลาแดง(คลองส่ งน้า 3 ซ้ าย) ฝั่งเหนือตรง กม.ที่ 23.00
➢ ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองลาท่าแดงถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกตรง กม.ที่ 58.734
➢ ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่อกับ
ตาบลตลาดหลวง
จากหลักเขตที่ 3 เป็ นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลย่านซื่อกับตาบลตลาดหลวงเลียบแนว
แบ่งเขตตาบลตลาดกรวดกับตาบลบางแก้วและเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านอิฐกับตาบลบางแก้วไปทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มคลองส่ งน้ า 1 ขวา ฝั่งใต้ตรงจุดที่
คลอง ส่ งน้ า 1 ขวา ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลบ้านอิฐ
จากหลัก เขตที่ 4 เป็ นเส้ นตรงไปทางทิ ศใต้ถึงหลัก เขตที่ 5 ซึ่ ง ตั้ง อยู่ริม ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 334 ฟากใต้
➢ ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 5 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟาก
ตะวันออกและฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ
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จากหลักเขตที่ 6 เป็ นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตาบลบางแก้วกับตาบลโพสะ และเลียบแนว
เส้นแบ่งเขตตาบลบ้านแหกับตาบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลัก
เขตที่ 7 ซึ่ ง ตั้ง อยู่ตรงจุ ด ที่ แ นวเส้ น แบ่ ง เขตตาบลบ้า นแหกับ ตาบลตลาดหลวงบรรจบทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
➢ ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เป็ นเส้นเลียบริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟาก
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูต่ รงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเลี่ยง
เมือง) ตัดกับถนนเทศบาล 14 ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 8 เป็ นเส้นเลียบริ มถนนเทศบาล 14 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขต ที่
9 ซึ่งตั้งอยูต่ รงจุดที่ถนนเทศบาล 14 บรรจบกับคลองบางตาแผ่น (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 9 เป็ นเส้นเลียบริ มคลองบางตาแผ่น (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกและ
คลองวัดจันทร์ (คลองส่ งน้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่ งอยู่
ตรงจุด ที่คลองวัดจันทร์ (คลองส่ งน้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 ฟากเหนือ
จากหลักเขตที่ 10 เป็ นเส้นเลียบริ มคลองลาท่าแดง (คลองส่ งน้ า 3 ซ้าย) ฝั่งตะวันออกและฝั่ ง
เหนือไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ ไปเทศบาลเมืองอ่างทองเป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ง
ไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนื อลงสู่ ทิศใต้ ลักษณะคล้ายเมืองอกแตก คือ มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองแบ่งพื้นที่
ออกเป็ น 2 ฝั่ง โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลจะอยูใ่ นระดับความสู งประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก
น้ าจะไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ และมีคลองหลายสายในบริ เวณชุมชน ได้แก่ คลองบางแก้ว คลองลาท่าแดง
ทางทิศใต้ของบริ เวณชุมชนไหลมาบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่ตาบลตลาดหลวง นอกจากนี้ยงั มีคลองส่ งน้ า
และคลองชลประทานทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกขนาบทั้งสองข้างของชุมชน
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองอ่างทองมีลกั ษณะภูมิอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูงสุ ด 39 องศาเซลเซียส ต่าสุ ด
23.3 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน เป็ นดินเหนียว และร่ วนซุย ลักษณะการใช้ที่ดิน เทศบาลเมืองอ่างทอง มีพ้นื ที่
ทั้งหมด 6.193 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,870.6 ไร่ พอจะจาแนกประเภทของการใช้ที่ดิน ดังนี้
1) ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย จะมีพ้นื ที่ประมาณ 1/3 ของพื้นที่ของเขตเทศบาลทั้งหมด
โดยส่ วนใหญ่จะอยูท่ างทิศเหนือ ซึ่งเป็ นพื้นที่ในเขตใหม่ของเทศบาล และมีอยูใ่ นทางทิศใต้ในเขตพื้นที่เดิม
2) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง จะมีพ้ืนที่ 1/6 ของพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดเป็ น
พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฟาก
3) ประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่ นมาก มีพ้ืนที่ 1/9 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด
ส่ วนมากจะอยูฝ่ ั่งฟากตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งอยูส่ ่ วนกลางของเทศบาล
4) ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะมีพ้นื ที่ประมาณ
1/9 ของพื้นที่เขตเทศบาล ส่ วนมากจะอยูฝ่ ั่งฟากตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาและอยู่ส่วนกลางของเทศบาล
5) เป็ นพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จะอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
ทางด้านตะวันออก มีพ้นื ที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ท้ งั หมด
6)ประเภทสถาบันศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ท้ งั หมด กระจัดกระจายทัว่ ไป
7) ประเภทสถาบันการศึกษา มีพ้นื ที่ประมาณ 1/12 ของพื้นที่ท้ งั หมด มีอยูก่ ระจายทัว่ ไป
ประมาณการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ลาดับที่
ประเภทการใช้ ที่ดิน
พื้นที่ (ไร่ )
ร้ อยละ
1
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย
1,290.2
33.3
2
ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง
645.1
16.3
3
พาณิชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
430.1
11.1
4
สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
430.1
11.1
5
นันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
322.6
8.3
6
สถาบันศาสนา
322.6
8.3
7
สถาบันการศึกษา
322.6
8.3
8
อื่น ๆ
107.3
2.9
ที่มา : รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้น โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
และสิ่ งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีแหล่งน้ าที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้ า ในเขตเทศบาลมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล
ผ่านตัวเมือง คลอง มีคลองส่ งน้ าชลประทาน ฝั่งตะวันตกโครงการยางมณี ฝั่งตะวันออกโครงการมหาราช
1.6 ลักษณะของไม้และป่ าไม้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ไม่มีป่าไม้ในเขตพื้นที่
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2. ด้านการเมือง/ การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 41 ก
หน้า 12,13 และ 14 ลงวันที่ 20 กันยายน 2537 มีพ้นื ที่ท้ งั หมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร่ หรื อ 6.193
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลย่านซื่อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลศาลาแดง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ตาบล ดังนี้
1. ตาบลตลาดหลวงทั้งตาบล
2. ตาบลบางแก้วทั้งตาบล
3. ตาบลโพสะ หมู่ที่ 8 บางส่วน
4. ตาบลย่านซื่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 3 บางส่วน
5. ตาบลบ้านอิฐ หมู่ที่ 11 บางส่วน
6. ตาบลบ้านแห หมู่ที่ 6 บางส่วน
7. ตาบลศาลาแดง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 บางส่วน
2.2 การเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุ ด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองอ่างทอง
ประกอบด้วยฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาเทศบาล คือ
1. ฝ่ ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทาหน้าที่บริ หาร
กิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกาหนด และมีผชู ้ ่วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี ดังนี้
1. นายเตือนใจ ทรงไตร
นายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
2. นายธวัช ศรี สว่าง
รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
3. นายพันเรื อง สุภาวิมล
รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
4. นายโชคชัย ทองศักดิ์
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
5. นายประมวล มุ่งมาตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
6. นายนายสมนึก สุภาวิมล
เลขานุการนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง
2. ฝ่ ายสภาเทศบาล ทาหน้าที่เป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติ ปัจจุบนั ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลมาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน จานวน 18 คน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วยประธานสภา
เทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1
1.นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
ประธานสภาเทศบาล
2.นายชวการ เขียวฉะอ้อน
สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายอนุสิทธิ์ ก้องเกียรติกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
4.นายพิศิษฐ อิทธิศกั ดิ์พงศา
สมาชิกสภาเทศบาล
5.นายศิวพล สุภาวิมล
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายสุภศักดิ์ พิภพไชยาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
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เขตเลือกตั้งที่ 2
1.นายประดิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายเรวัฒน์ จัน่ บรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายสมบูรณ์ สุภาวิมล
สมาชิกสภาเทศบาล
4.นายอิทธิพล พัฒนจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
5.นายกิตติวุฒ น้าเจริ ญ
สมาชิกสภาเทศบาล
6.นายรณชัย วงษ์ภู่งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 3
1.ร้อยตารวจเอก สมหมาย ฉิ มพาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
2.ร้อยตารวจตรี พงษ์ศกั ดิ์ ทองทับ
สมาชิกสภาเทศบาล
3.นางลัดดา จานงเวช
สมาชิกสภาเทศบาล
4.พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์
รองประธานสภาเทศบาล
5.นายสุทศั น์ แสงโพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
6.นายประดับ เอี่ยมประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
3. ประชากร
3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับประชากร
- จานวนประชากรทั้งหมด 12,075 คน แยกเป็ น ชาย 5,704 คน หญิง 6,371 คน
- จานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง 9,448 คน
- จานวนครัวเรื อนที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัย 2,668 ครัวเรื อน
- ความหนาแน่นของประชากร 1,948 คน ต่อตารางกิโลเมตร
สถิติประชากรย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ.
ชาย
หญิง
รวม
6,174
6,837
13,011
2560
6,087
6,716
12,803
2561
5,974
6,574
12,548
2562
5,817
6,409
12,226
2563
5,704
6,371
12,075
2564
3.2 ช่ วงอายุและจานวนประชากร
หญิง
1,406 คน

ชาย
หมายเหตุ
1,221 คน อายุต่ากว่า 18 ปี

จานวนประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไป 4,298 คน

5,150 คน อายุ 18 ปี ขึ้นไป

จานวนประชากรอายุต่ากว่า 18 ปี

รวม 5,704 คน

6,371 คน รวมทั้งสิ้น 12,075 คน
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4. สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมประชาชนส่ วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลประกอบอาชีพทางการค้า
ภายในชุมชน ประเภทเบ็ดเตล็ด และมีสถานประกอบการค้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้บริ การแก่ประชาชน
ในชุมชนและบริ เวณใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการขยายการผลิตด้านการเกษตรของจังหวัดอ่างทอง ทารายได้ให้แก่
จังหวัดอ่างทองมากเป็ นอันดับสามรองจากภาคอุตสาหกรรมและการค้า มีผลทาให้เกิดตลาดกลางสิ นค้าเกษตร
ขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ทั้งของเทศบาลและภาคเอกชน จึงก่อให้เกิดธุรกิจประเภทอื่นๆ ตามมา
4.1 การศึกษา สถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองอ่ างทอง มีดังนี ้
1. โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล 4 โรงเรี ยน คือ 1.โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดต้นสน 2. โรงเรี ยน
เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 3.โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 4.โรงเรี ยนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง
2. โรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยน
อนุบาลวัดอ่างทอง
3. โรงเรี ยนสังกัดสานักงานบริ หารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน 1 โรงเรี ยน
คือ โรงเรี ยนวัดสนามชัยสิ ทธิ์นุสรณ์ (สอนระดับประถมศึกษา)
4. สถาบันสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 1 แห่ง คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อ่างทองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทอง มีการจัดให้มีการศึกษา ดังนี้
ลาดับที่
รายการ/สังกัด
จานวน
หมายเหตุ
1

2

3

ระดับปฐมวัย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวนเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดโรงเรี ยน
ห้องเรี ยน
นักเรี ยน
ระดับภาคบังคับ
โรงเรี ยน
ห้องเรี ยน
นักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยน
ห้องเรี ยน
นักเรี ยน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

1
130
3
12
180

แห่ง
คน
แห่ง
ห้อง
คน

4
61
1,817

แห่ง
ห้อง
คน

1
8
186

แห่ง
ห้อง
คน
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4.2 การสาธารณสุ ข
 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด
- โรงพยาบาลอ่างทอง (รัฐบาล) เตียงคนไข้ 324 เตียง
จานวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลอ่างทอง 2 (รัฐบาล) เปิ ดให้บริ การผูป้ ่ วยนอก
จานวน 1 แห่ง
- คลินิกเอกชน
จานวน 22 แห่ง
 สาเหตุการเจ็บป่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริ การสาธารณสุข ทุกแห่ง
3 อันดับแรก 1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน 3. โรคเบตาบอลิกซินโดรม(โรคอ้วน)
4.3 อาชญากรรม/ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่มีเล็กน้อย
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ที่ผา่ นมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาล 10 ครั้ง
ช่วยเหลือดับเพลิง นอกเขตเทศบาล จานวน 3 ครั้ง (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)
2. เครื่ องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
2.1 รถยนต์ดบั เพลิงขนาดบรรจุน้ า 2,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน
2.2 รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ขนาดบรรจุน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
2.3 รถบรรทุกน้ า (แยกตามขนาดบรรจุน้ า) จานวน 3 คัน แยกเป็ น
ขนาดบรรจุน้ า 6,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน ขนาดบรรจุน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
2.4 รถยนต์ตรวจการณ์
จานวน 1 คัน
2.5 เรื อท้องแบน
จานวน 2 ลา
2.6 เครื่ องดับเพลิงชนิดหาบหาม จานวน 3 เครื่ อง
3. บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน มีพนักงานดับเพลิง จานวน 20 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
จานวน 172 คน
4. การฝึ กซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปี ที่ผา่ นมา
จานวน 3 ครั้ง
ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

4.4 ยาเสพติด
เทศบาลเมืองอ่างทองมีสภาพเป็ นชุมชนเมือง ปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็ นทางผ่าน
ของยาเสพติด การติดยาเสพติดของวัยรุ่ น การค้ายาเสพติดรายย่อย
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลเมืองอ่างทองได้จดั ให้มีการสงเคราะห์แก่เด็กคนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ
และผูป้ ่ วยเอดส์ ตามที่รัฐบาลได้จดั สรรให้ท้ งั ในรู ปของตัวเงินและกิจกรรมต่าง ๆ การดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ ง ข้ อมูลถนนและสะพาน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่ างทอง
แยกตามลักษณะ ดังนี้
ลักษณะถนน/ สะพาน
1.
2.
3.
4.
5.

ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรี ต
สะพานคอนกรี ต
สะพานเหล็ก

จานวนสาย/ แห่ ง
4
29
32
6
-

การคมนาคมขนส่ ง
การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งเป็ น 2 เส้น ทาง คือ ทางบก
และทางน้ า ประชาชนส่ วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่ งทางรถยนต์มากที่สุด มีรถยนต์โดยสารประจา
ทางระหว่างจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เช่น อ่างทอง – กรุ งเทพฯ, อ่างทอง – อยุธยา, อ่างทอง – สระบุรี,
อ่างทอง-สิ งห์บุรี, อ่างทอง – ลพบุรี เป็ นต้น
การจราจร
เนื่องจากเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ขยายพื้นที่เขตเทศบาลในปี พ.ศ.2537 ทาให้มีพ้นื ที่เพิ่มขึ้น
ถนนภายในเขตเทศบาลบางสาย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 ถนนเทศบาล 1 - 10 จะเป็ นถนนขนาด 2
ช่องจราจร ให้รถวิ่งสวนทางกันได้ ปัญหาการจราจรมีปัญหาบ้างในช่วงเวลา 06.30 - 09.30 น. และเวลา 17.30 19.00 น. ในถนนสายหลักตามสี่ แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลและบนถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 7 ซึ่งเป็ นเวลาที่
มีจานวนรถยนต์มากทาให้การจราจรติดขัดบ้างเล็กน้อย
5.2 การไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลเมื องอ่ างทองใช้ก ระแสไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคจังหวัด อ่า งทอง
นอกจากนี้ ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้จดั ให้มีไฟฟ้ าสาธารณะเพื่อประชาชนที่สัญจรไป มา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ที่ได้รับบริ การไฟฟ้ าสาธารณะ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ท้ งั หมด
และมีไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 361 จุด ครอบคลุมถนน 23 สาย มีจานวนครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้า 4,750 ครัวเรื อน
5.3 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อาศัยน้ าประปาเพื่อการอุปโภคและบริ โภคจาก การ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยทาการจาหน่ายน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง อาเภอแสวงหา และอาเภอโพธิ์ทอง
5.4 โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีการใช้โทรศัพท์ ครอบคลุมครบพื้นที่ มีให้บริ การหลากหลาย
ได้แก่ องค์การโทรศัพท์ ทีโอที และเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ทรู ดีเทค เอไอเอส ฯลฯ
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5.4 ไปรษณีย์
การสื่ อสารหรื อขนส่ง ในเขตเทศบาลมีการขนส่งทางไปรษณียโ์ ดยบริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ได้แก่ไปรษณี ยอ์ ่างทอง และขนส่งของเอกชน เช่น เคอรี่ แฟรช เจแอนที
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในเขตพื้นที่ไม่มีพ้นื ที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ๆ เช่น การทานา มีเพียงแต่เกษตรกรราย
ย่อย เช่น การปลูกผักกลางมุง้ การเพาะเห็ด
6.2 การประมง ในเขตพื้นที่ไม่มีการทาประมง
6.3 การปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ไม่มีการทาปศุสัตว์
6.4 การบริการ ในเขตพื้นที่มีการให้การบริ การ ในเรื่ องการค้าขาย ธุรกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
การนวดแผนไทย ที่พกั โรงแรม
6.5 การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีดงั นี้
1. วัดอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยูข่ า้ งศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีสิ่งที่น่าสนใจในวัด คือ
พระอุโบสถ พระเจดีย ์ หมู่กุฏิทรงไทย เป็ นศิลปะการก่อสร้างตามแบบสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
2. วันต้นสน อยูต่ รงข้ามวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ห่างจากเทศบาลเมืองอ่างทอง 300 เมตร
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสมเด็จพระศรี เมืองทอง ทาด้วยโลหะ และมีอุทยานปลา
3. ศาลหลักเมือง อยูต่ รงข้ามศาลากลางจังหวัด เป็ นอาคารจัตุรมุข ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังภาพพุ่มข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ซึ่งมีความสวยงามมาก
4. วัดโลห์สุทธาวาส ตั้งอยูบ่ ริ เวณตาบลตลาดหลวง ภายในวัดมีอุโบสถที่งดงามยิง่
5. ขุมทรัพย์ความรู ้จงั หวัดอ่างทอง (AKAP) ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนอ่างทอง – สิ งห์บุรี ตาบล
ย่านซื่อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็ นห้องสมุดสาธารณะที่ทนั สมัยครบวงจร
6.6 อุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ไม่มีการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมเล็กๆ เช่น
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิควัดชัยมงคล 3. กลุ่มเครื่ องหอม
ไทยตาบลบางแก้ว 4. กลุ่มปลูกผักกางมุง้ 5. กลุ่มสตรี ทาเครื่ องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
6.7 การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบการค้าการพาณิชย์ มีตลาด
สดทั้งของเอกชนและของเทศบาล จานวน 5 แห่ง มีตลาดค้าปลาน้ าจืด ตลาดค้าส่งผักสด ทาให้เกิดการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ต่างๆตามมาเป็ นจานวนมาก เช่น กลุ่มรถสามล้อแดง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ค้าต่างๆ
6.8 แรงงาน
นอกจากจะเป็ นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐและเอกชนแล้ว ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองมีการใช้
แรงงานทั้งจากแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว ในรู ปแบบของลูกจ้างที่ทางานใช้แรงงานในตลาดสด และ
ตามบ้านเรื อน
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โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย มีท้ งั ธุรกิจการค้า
เกษตรกร รับราชการ ลูกจ้าง กรรมกรและรับจ้าง เป็ นต้น สาหรับธุรกิจที่จดทะเบียนมีหา้ งหุน้ ส่วนจากัด ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล บริ ษทั จากัด ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้าเอกชน) เป็ นต้น มีธนาคาร 8 แห่ ง ซึ่งนับว่ามี
ระบบเศรษฐกิจและการค้าดี มีรายได้สูงพอควร
ด้านสาธารณูปโภค มีบริ การสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การประปาส่ วนภูมิภาค
การสื่ อสารและโทรคมนาคม ภายในเขตเทศบาล มี ตลาดสด 5 แห่ง ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ จานวน 1 แห่ง
การคลังท้องถิ่น
ปี พ.ศ.

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

รายรับ

277,909,840.31

259,509,361.07

236,743,279.31

รายจ่ าย

245,425,485.19

220,183,879.88

223,468,016.12

รายการ

หมายเหตุ รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่มา : งานการเงินและบัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การดาเนินกิจการเทศพาณิชย์
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีสถานธนานุบาล 2 แห่ง เพื่อให้บริ การช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ซึ่งประชาชนที่ขดั สนเงินทองหมุนเวียนสามารถนาไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ โดยการรับจานา
สิ่ งของ และคิดอัตราดอกเบี้ยต่า มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 40 ล้านบาท
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การศาสนา การนับถือศาสนาของชาวจังหวัดอ่างทองและประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้
- ผูน้ บั ถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 98.72 มีวดั
จานวน 5 วัด
- ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.28 มีมสั ยิด
จานวน 1 แห่ง
7.2 ประเพณี และงานประจาปี ประเพณี และศาสนกิจที่สาคัญ ได้แก่
1. ประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป การลอยกระทง
การละเล่น ดนตรี ภาพยนตร์ ฯลฯ
2. ประเพณี สงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป ทาบุญตักบาตร จัดขบวน
แห่นางสงกรานต์ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ประกวดนางสงกรานต์ พิธีรดน้ าดาหัว ฯลฯ
3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ทาบุญตักบาตร
จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
4. ประเพณี แห่เจ้าพ่อกวนอู เดือนธันวาคม กิจกรรมโดยสังเขป จัดร้านค้าออกร้าน และ
การละเล่นดนตรี ฯลฯ
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5. งานกาชาดประจาปี เดือนกุมภาพันธ์กิจกรรมโดยสังเขป จัดร้านค้าออกร้านผลิตภัณฑ์
ของดีเมืองอ่างทอง และหน่วยงานต่าง ๆ
7.3 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
OTOP สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิค
ชุมชนวัดชัยมงคล และเป็ นตลาดเพื่อขายสิ นค้าทางการเกษตร และเป็ นแหล่งส่ งปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ จึงมี
ปลาน้ าจืดแปรรู ป เช่น ปลาเค็มแดดเดียว
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า แหล่ งน้า
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีแหล่งน้ าที่สาคัญ ดังนี้
- แม่น้ า ในเขตเทศบาลมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านตัวเมือง
- คลอง มีคลองส่ งน้ าชลประทาน ฝั่งตะวันตกโครงการยางมณี ฝั่งตะวันออกโครงการมหาราช
8.2 ป่ าไม้ ในเขตพื้นที่ไม่มีพ้นื ที่ป่าไม้
8.3 ภูเขา ในเขตพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ต่าสุด 23.3 องศาเซลเซียส
การจัดการน้าเสียของเทศบาลเมืองอ่างทอง
1. ปริ มาณน้ าเสี ย 2,500 – 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2. ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้ ระบบ Aerated Lagoon (สระเติมอากาศ) รวม 1 แห่ง
3. น้ าเสี ยที่บาบัดได้ จานวน 2,500 – 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
4. ค่า BOD. ในแม่น้ าเจ้าพระยา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง มีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้จดั เก็บรวบรวม
และขนส่ งขยะมูลฝอยเองทั้งหมด โดยใช้ถงั ขยะ ถังพลาสติกและโลหะเป็ นภาชนะเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่ง
ปัจจุบนั ได้ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยระบบฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้
ดาเนินการกาจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี
ปริ มาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 20 – 25 ตัน และเทศบาลเมืองอ่างทองยังได้รับกาจัดขยะมูลฝอยของหน่วย
ราชการอื่นและเอกชนเฉลี่ยวันละ 120 – 130 ตัน ซึ่งจะดาเนินการให้เอกชนมาร่ วมลงทุนในการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน แปรรู ปขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยแยกรายละเอียดของการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองอ่างทองได้ ดังนี้
1. รถยนต์ที่ใช้จดั เก็บขยะ รวม 7 คัน แยกเป็ น (แยกตามขนาดความจุ)
รถยนต์คนั ที่ 1 และ 2 รถเก็บขนขยะ แบบเปิ ดข้าง - เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์หลา
รถยนต์คนั ที่ 3 รถเก็บขนขยะแบบขอเกี่ยว
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รถยืมจังหวัดอ่างทอง 4 คัน รถขยะแบบอัดท้าย
2. ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาลังใช้ จานวน 89-3-09 ไร่ เฉพาะส่ วนพื้นที่กาจัดมูลฝอย
55-1-84 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่บา้ นโตนด ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็ นระยะ
ทาง 10 กิโลเมตร ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่ใช้ไปแล้วจานวน 19-1-84 ไร่ เหลือที่ดินกาจัดขยะได้อีกจานวน
13-0-0 ไร่ คาดว่าจะสามารถกาจัดขยะได้อีก 2 ปี กาลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอีกประมาณ
23 ไร่
3. สภาพการเป็ นเจ้าของที่ดินสาหรับการกาจัดขยะท้องถิ่นจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2536 ราคา
5,000,000 บาท (83-2-93 ไร่ ) และ พ.ศ.2545 ราคา 604,000 บาท (6-0-16 ไร่ )
➢ ด้านการบริหารภายในเทศบาล
ปลัดเทศบาลเป็ นข้าราชการประจาสูงสุด ทาหน้าที่บงั คับบัญชารับผิดชอบงานประจาของเทศบาล
เทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งส่ วนการบริ หารงานราชการภายใน เป็ นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม 5. กองการศึกษา
6. กองสวัสดิการสังคม 7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
➢ บทบาท/การมีส่วนร่ วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลเมืองอ่างทองได้จดั ตั้งเครื อข่ายประชาคมเมืองอ่างทอง โดยมีกลุ่มชุมชนภายในเขต
เทศบาล ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มออมทรัพย์ ดังนี้
➢ ชุมชนในเขตเทศบาล 22 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
9. ชุมชนตลาดหลวง
17. ชุมชนโรงเจ
2. ชุมชนกาญจนา
10. ชุมชนไลออนส์พฒั นา
18. ชุมชนสุทธาวาส
3. ชุมชนชัยนาพัฒนา
11. ชุมชนอ่างทองธานี
19. ชุมชนวัดโล่ห์สุทธาวาส
4. ชุมชนบ้านรอ
12. ชุมชนเมืองใหม่ชยั มงคล
20. ชุมชนวัดอ่างทอง
5. ชุมชนทรัพย์สิน
13. ชุมชนชัยมงคล 2
21. ชุมชนบางแก้ว 2
6. ชุมชนวัดชัยมงคล
14. ชุมชนศาลเจ้าพ่อกวนอู
22. ชุมชนกาญจนา 2
7. ชุมชนวัดต้นสน
15. ชุมชนชัยอารี ย ์
8. ชุมชนบางแก้ว
16. ชุมชนตลาดหลวง 2
➢ กลุ่มออมทรัพย์ 10 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการเมืองอ่างทอง
2. กลุ่มออมทรัพย์ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพสามล้อแดงอ่างทอง
3. กลุ่มออมทรัพย์ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างอ่างทอง
4. กลุ่มออมทรัพย์ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพสามล้อประทุนอ่างทอง
5. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดต้นสน
6. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านรอ
7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
8. กลุ่มออมทรัพย์อ่างทองธานี
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9. กลุ่มออมทรัพย์พ่อค้าแม่คา้ ตลาดหลวงอ่างทอง
10. กลุ่มออมทรัพย์ซอยโรงถ่าน
➢ ชมรมผู้ประกอบอาชีพ 3 ชมรม ได้แก่
1. ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพสามล้อแดงอ่างทอง
2. ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างอ่างทอง
3. ชมรมผูป้ ระกอบอาชีพสามล้อประทุนอ่างทอง
➢ ชมรมผู้สูงอายุ 4 ชมรม ได้แก่
1. ชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองอ่างทอง
2. ชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2
3. ชมรมผูส้ ูงอายุชุมชนบางแก้ว
4. ชมรมผูส้ ูงอายุชุมชนเมืองใหม่ชยั มงคล
➢ ชมรมคนพิการ 1 ชมรม ได้แก่
ชมรมคนพิการทุกประเภทในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

กลุ่มอาชีพ 5 แจากวัสดุ
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ส่ วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
“ประเทศไทยมี ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” หรื อเป็ นคติพจน์ประจาชาติว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” เพื่อให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยูใ่ นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยูด่ ี กินดี สังคม
มีความมัน่ คง เสมอภาคและเป็ นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง มีเป้ าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลด และป้ องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่ การเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็ นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถ ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริ การ การสร้าง
ความมัน่ คงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็ นผูป้ ระกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปั จจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์
และการบริ หารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่ งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็ นสากล มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้คุณค่าความเป็ นไทย มีครอบครัวที่มนั่ คง
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกันทางสั งคม เพื่อเร่ งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมัน่ คงให้ทวั่ ถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่ สังคมที่เสมอภาคและเป็ นธรรม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม เพื่อเร่ ง
อนุรักษ์ฟ้ื นฟูและสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่ คงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็ นสังคม สี เขียว
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
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1.2 ร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลเมื อ งอ่ า งทอง ได้จัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561
– 2564 ) จะสิ้ นสุ ดลงในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ที่ 13 อยูร่ ะหว่างการร่ วมสร้างแผนฯ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน 13 หมุดหมายในการพัฒนา ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสู งที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (High Value-added Economy)
2. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society
3. ด้านวิถีชีวิตที่ยง่ั ยืน (Eco-friendly Living)
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)
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1.3 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
เป้ า หมายเชิ ง ยุท ธศาสตร์ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้ นที่ ก รุ ง เทพมหานคร ภาคกลางมี
บทบาทสาคัญในการเชื่ อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่ องจากเป็ นที่ ต้ งั ของ กรุ งเทพมหานคร
สถาบันการศึกษาและวิจยั ชั้นนาทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาคกลางยังมี
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่ อเสี ย ง สภาพพื้ นที่ และระบบชลประทานที่ อุดมสมบู รณ์ เป็ นฐานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ และเป็ นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่ อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวีย ดนาม ซึ่ งเป็ นเส้นทาง
ลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลาง
จึงมีเปูาหมายที่จะ “พัฒนากรุ งเทพฯ สู่ มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็ นฐานการผลิตสิ นค้าและ
บริ การที่มีมูลค่าสูง”
วัตถุประสงค์
- เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุ งเทพมหานครให้เป็ นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็ นเมือง
น่าอยูน่ ่าเที่ยวในลาาดับต้นๆ ของโลกตลอดไป
-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุ ขภาพกาย จิตใจ มีความมัน่ คง
ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและ บริ การ
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อฟื้ นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมาย
- อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
- สัมประสิ ทธิ์ความไม่เสมอภาค ในการกระจายรายได้ของภาคกลาง ลดลง
“พัฒนากรุ งเทพฯ สู่ มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็ นฐานการผลิตสิ นค้าและบริ การที่มี
มูลค่าสูง ”
1. พัฒนากรุ งเทพฯ เป็ นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมเมือง
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทัว่ ทั งภาค
3. ยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
4. บริ หารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
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5. เปิ ดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายภาคกลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริ มสร้างเสถียรภาพและ ลด
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิ งห์ บรุ ี อ่ างทอง)
วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้าแห่ งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้ าสรรค์ที่ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรม ยกระดับ สิ นค้าเกษตร
การแปรรู ป อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และผูป้ ระกอบการ SME 4.0
2.ฟื้ นฟู น้ า และยกระดับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ผลิ ต ภัร ฑ์ ชุ ม ชนและ
ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ให้ ไ ด้ มาตรฐานสากลเพื่ อ สร้ า งความประทับ ใจแก่
นักท่องเที่ยว
3.บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน้ า มลภาวะสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี คุ ณ ภาพและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
ผักตบชวา โดยใช้นวัตกรรม
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistics พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอย และการจัด
การเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
➢
➢

วิสัยทัศน์ “อ่ างทองเมือง เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุ ข ”

เป้าหมายรวม
1. คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของประชาชน
2. เพิ่มผลผลิตสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. รายได้ดา้ นการท่องเที่ยวที่เพิม่ ขึ้น
➢ ประเด็นการพัฒนา
1.พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่ สังคมมัน่ คงและเป็ นสุ ข
2.พัฒนาสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
3. การท่องเทียวเชิงเกษตรประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน
1.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น
“ท้องถิ่นอ่างทองเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส แหล่งอาหารปลอดภัย
ภายใต้การบริ หารจัดการที่ดี”
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พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ภายใต้ความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. พัฒนาสังคม เพื่อให้เป็ นสังคมที่มีคุณภาพ18
3. เป็ นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อการบริ โภคและการจาหน่าย
4. ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการบริ หารจัดการที่ดี
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้ องถิ่น/เป้ าประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการประกอบอาชีพที่มนั่ คง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้าน
การกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของประชาชน
3. เพื่อส่ งเสริ ม อนุรักษ์ และฟื้ นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองให้คงอยูส่ ื บไป
4. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทัว่ ถึงเพื่อจังหวัดอ่างทองเป็ นเมืองน่าอยู่
5. เพื่อส่งเสริ มให้จงั หวัดอ่างทองเป็ นแหล่งอาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้น มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
6. เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ การทาการเกษตรกรรม และส่งเสริ มการท่องเที่ยว สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง
7. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
8. เพื่อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีการบริ หารจัดการที่ดี สามารถให้บริ หารสาธารณะแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริ หารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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2. ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
2.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง (Vision)
“เมืองน่ าอยู่ น่ าเที่ยว สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม พร้ อมพัฒนา
องค์ กรสู่ สังคมคุณภาพชีวิตดีอย่ างยั่งยืน”
2. 2 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่ างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้วางแนวทางในการพัฒนาเทศบาลโดยกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต
การศึกษา และส่งเสริ มศาสนาศิลปวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี
2.3 เป้าประสงค์ /จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา (Goals)
1.เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพื้นฐานได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการประชาชน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุ ขได้มาตรฐานและทัว่ ถึง
3. เพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิการและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
4. เพือ่ ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้และการสร้างงานเพิ่มขึ้นสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืน
5. เพื่อให้เป็ นองค์การที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพและมีระบบการบริ หาร
จัดการที่ดี
6. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
7. เพื่อพัฒนารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 ตัวชี้วัดกาหนดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา และ
ส่งเสริ มศาสนาศิลปวัฒนธรรม กาหนดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ได้รับบริ การทางด้านสาธารณสุ ขอย่างทัว่ ถึง
1.2 มีสถานที่บริ การทางด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ได้มาตรฐาน
1.3 บุคลากรด้านการศึกษามีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการศึกษาการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ
1.4 เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสวัสดิการและนันทนาการที่ดี
1.5 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2. การพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน กาหนดตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 ถนน สิ่ งก่อสร้างสาธารณูปการ ไฟฟ้า อย่างมีมารตฐานเพียงพอ
2.2 มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
2.3 มีระบบการจราจรที่ดี มีมาตรฐาน
3. การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กาหนดตัวชี้วดั ดังนี้
3.1 ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
3.2. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
4. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กาหนดตัวชี้วดั ดังนี้
4.1. การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสี ย ได้รับการจัดเก็บและบาบัดอย่างถูกวิธี
4.2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่ถูกทาลาย
4.3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และมีพ้นื ที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
4.4. ผลงานการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี กาหนดตัวชี้วดั ดังนี้
5.1.เจ้าหน้าที่มีการทางานตามระบบการบริ หารจัดการที่ดี
5.2. ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น
5.3. บุคลากรได้รับการส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ
5.4. มีการปรับปรุ งและพัฒนารายได้ของเทศบาล
5.5. องค์กรมีสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้เพื่อการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
2.5 ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

1. การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาและ
ส่งเสริ มศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ปี ละ 30
โครงการ

ปี ละ30
โครงการ

ปี ละ30
โครงการ

ปี ละ30
โครงการ

ปี ละ30
โครงการ

2. ยุการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปี ละ 15
โครงการ

ปี ละ 15
โครงการ

ปี ละ 15
โครงการ

ปี ละ 15
โครงการ

ปี ละ 15
โครงการ

3. การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี ละ 5
โครงการ

ปี ละ 5
โครงการ

ปี ละ 5
โครงการ

ปี ละ 5
โครงการ

ปี ละ 5
โครงการ

4. การพัฒนาระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ปี ละ 25
โครงการ

ปี ละ 25
โครงการ

ปี ละ 25
โครงการ

ปี ละ 25
โครงการ

ปี ละ 25
โครงการ

5. การบริ หารจัดการที่ดี

ปี ละ 50
โครงการ

ปี ละ 50
โครงการ

ปี ละ 50
โครงการ

ปี ละ 50
โครงการ

ปี ละ 50
โครงการ
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2.6 พันธกิจของเทศบาลเมืองอ่างทอง ดังนี้
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานภายในท้องถิ่น
2. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่ งเสริ มสวัสดิการและนันทนาการให้กบั ประชาชนภายในท้องถิ่น
4. เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ด้า นเศรษฐกิ จ และกระบวนการบริ ห ารการเงิ น การคลัง ให้
สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5. พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารจัดการที่ดี
6. เพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
7. พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งเชิงรับและเชิงรุ ก
2.7 กลยุทธ์ ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุมชน ด้ านคุณภาพชีวิต
การศึกษา และส่ งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การป้องกัน รักษา และส่งเสริ มสุขภาพอนามัยของประชาชน
2. การปรับปรุ งสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
3. การส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีภายในชุมชน
4. การส่งเสริ มสวัสดิการและนันทนาการ
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้ างพื้นฐาน
มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การก่อสร้าง ปรับปรุ ง บารุ งรักษา สาธารณูปการและไฟฟ้า
2. การพัฒนาการใช้ที่ดิน
3. การพัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การส่ งเสริ มอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. การส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. การศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การส่งเสริ มระบบการบริ หารจัดการที่ดี
2. การส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล
3. การปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากร
4. การปรับปรุ งและพัฒนารายได้ของเทศบาล
5. การปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่ งตั้งอยู่อาเภอเมื องอ่างทอง ลักษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ ไปเทศบาล
เมืองอ่างทองเป็ นที่ ราบลุ่มริ มฝั่ งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนื อลงสู่ ทิศใต้ ลักษณะคล้าย
เมืองอกแตก คือ มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 2 ฝั่ง เป็ นที่ต้ งั ของศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เป็ นศูนย์รวมหน่ วยงานราชการ ประชาชนส่ วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลจึงประกอบด้วยข้าราชการทั้งส่ วน
ภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจ้างของภาครัฐ และเป็ นศูนย์กลางทางการค้าประชาชน
อีกส่ วนหนึ่งจึงประกอบอาชีพทางการค้าภายในชุมชน มีสถานประกอบการค้า ตลาดสด ตลาดกลางสิ นค้า
เกษตร เช่น ผัก ปลา และมี ห้างค้าปลี กขนาดใหญ่ที่ให้บริ การแก่ ประชาชนในชุ มชนและบริ เวณใกล้เคียง
ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตามมา เช่น ค้าขาย รับจ้าง สามล้อรับจ้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และอื่นๆ
จากข้อมูลตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
หรื อวิถีชีวิตของคนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ให้เป็ นเมือง
น่าอยู่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต
การศึกษา และส่งเสริ มศาสนาศิลปวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี
2.9.ความเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างทอง ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 -2570 ) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง มีความสอดคล้องกับและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์ จงั หวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0
ตามที่ระเบียบกาหนด
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3. การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์ กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT เทศบาลเมืองอ่ างทอง
จุดแข็ง
1. การเมืองมีความมัน่ คงมีเสถียรภาพทาให้การบริ หารงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น
2. มีตลาดกลางพืชผัก ผลไม้ และตลาดปลาน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน
ทาให้เกษตรกร มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้าเกษตรที่แน่นอน
3. มีแม่น้ าสายสาคัญไหลผ่านทาให้ไม่มีปัญหาภัยแล้ง
4. มีวดั และสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่คนศรัทธาเป็ นจานวนมาก ทาให้สามารถ
สงเสริ มการท่องเที่ยวได้ และเป็ นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
5. เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยูใ่ กล้กบั ศาลากลางจังหวัดอ่างทองและส่ วนราชการต่างๆ
6. มีสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด ทาให้เผยแพร่ อนุรักษ์ สร้างสรรค์
สื บสานและพัฒนาบุคลากร ด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
จุดอ่ อน
1. เทศบาลมีรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2. ขาดการบูรณาการในการประชาสัมพันธ์ดา้ นส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3. ปัญหาวัยรุ่ นและเยาวชนมีแนวโน้มสู งขึ้น ได้แก่การใช้ความรุ นแรง ปัญหายาเสพติด
และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่ นส่ งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันครอบครัว
4. คุณภาพน้ าในแม่น้ าเสื่ อมโทรมลงอันเนื่องมาจากน้ าทิ้งจากชุมชน
5.เป็ นเมืองที่มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองจึงมีปัญหาน้ าท่วม
โอกาส
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนไปสู่ การเป็ นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย
2. อ่างทองเป็ นเมืองค่อนข้างเล็กและสงบทาให้เป็ นเมืองน่าอยู่
3. ที่ต้ งั จังหวัดอยู่ใกล้กรุ งเทพฯ และเป็ นจุดเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ ได้ทาให้สะดวก ต่อการ
เดินทาง ท่องเที่ยว และการขนส่งสิ นค้าไปจังหวัดต่างๆ
อุปสรรค
1. สภาพภูมิประเทศเป็ นแอ่งกระทา เป็ นเส้นทางระบายน้ าภาคเหนื อไหลผ่านจังหวัด ทาให้
เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดน้ าท่วมแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญเป็ นประจา
2. น้ ามันมีราคาสู งทาให้ตน้ ทุนการผลิตด้านต่างๆสู งขึ้น
3. การแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดมี แนวโน้มสู งขึ้ นทาให้มีผูค้ ้า ผูเ้ สพเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกิ ด
ปัญหาด้านยาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง
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4. การเพิ่มค่าจ้างของรัฐบาลส่ งผลต่อการจ้างงาน ภาครัฐทาให้มีภาระค่าใช้จ่าย ด้านการ
บริ หารงานบุคคลเพิม่ มากขึ้น งบพัฒนาก็จะน้อยลง คนว่างงานมากขึ้น ภาคเอกชนมีภาระ ด้านค่าจ้างเพิม่ ขึ้นทา
ให้ตอ้ งลดการจ้างพนักงานลงทาให้คนว่างงานมากขึ้น
5. โครงสร้างประชากรกลุ่มผูส้ ู งอายุและคนพิการที่มีแนวโน้มสู งขึ้น ทาให้ตอ้ งมีการเตรี ยม
ความพร้อมในด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุ ขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยูอ่ าศัย
6. ประเทศไทยได้กา้ วสู่ประชาคมอาเซียนทาให้มีการเคลื่อนที่ของแรงงานต่างด้าว
3.2 การประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ทา
การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาขอบข่ายของปัญหาออกมาได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองอ่างทอง ตามประเด็นพัฒนา
ท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
1

ขอบข่ ายของปัญหา
ขาดแหล่งสันทนา
การ

ปริมาณ
ของปัญหา
ทุกชุมชน

พื้นที่
เป้าหมาย
ภายในเขต
เทศบาล
ภายในเขต
เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน 22 ชุมชน

2

สภาวะน้ าท่วม
ซ้ าซาก

ทุกชุมชน

3

รายได้ไม่เพียง พอ
และต้องการอาชีพ
ที่มนั่ คง
ระบบบาบัดน้ าเสี ยไม่
ครอบคลุมพื้นที่

ทุกชุมชน

ถนนภายในเขต
เทศบาลชารุ ดและ
ไม่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนและไฟฟ้า
สาธารณะ

ทุกชุมชน

ภายในเขต
เทศบาล

ชุมชน 22 ชุมชน

ทุกชุมชน

ภายในเขต
เทศบาล

ชุมชน 22 ชุมชน

4

5

6

ทุกชุมชน

ภายในเขต
เทศบาล
ภายในเขต
เทศบาล

ครัวเรื อนทุก
ครัวเรื อน

ชุมชน 22 ชุมชน

ชุมชน 22 ชุมชน

การคาดการณ์แนวโน้ มใน
อนาคต
ทาให้ประชาชนไม่มีแหล่ง
สันทนาการเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพร่ างกายและจิตใจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัด
ทาให้เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจหากไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม
เกิดการปนเปื้ อนมลพิษทาง
น้ าที่เกิดจากน้ าเสี ยภายใน
เขตเทศบาล
เป็ นอุปสรรคต่อประชาชน
ในด้านคมนาคมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การสัญจรไปมาในยามค่า
คืนไม่ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
เมืองอ่างทอง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง
และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้าน
คุณภาพชีวิต
การศึกษา และ
ส่งเสริ มศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนภายใต้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาผังเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
บริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ
พัฒนาตามนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
การบริ หาร
จัดการที่ดี
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ส่ วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

ยุทธศาสตร์

ด้าน

การพัฒนาศักยภาพ บริ หารทัว่ ไป
คนและความเข้มแข็ง
บริ การชุมชน
ของชุมชน ด้าน
และสังคม
คุณภาพชีวิต
การศึกษา และ
ส่งเสริ มศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป
รักษาความสงบภายใน
การศึกษา
การสาธารณสุ ข

กองคลัง
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม
การศาสนา วัฒนธรรมและ กองการศึกษา
นันทนาการ
อุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง

งานงบกลาง
การ
ดาเนินงานอื่น

2

3

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน

บริ การชุมชน
และสังคม

การพัฒนาและ
เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บริ การชุมชน
และสังคม

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
เคหะและชุมชน
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม
เคหะและชุมชน
กองช่าง
อุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง
กองการศึกษา

หน่ วยงาน
สนับสนุน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
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ที่
4

5

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

การพัฒนาระบบการจัดการ บริ การชุมชน เคหะและชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริ หาร
บริ หารทัว่ ไป บริ หารงานทัว่ ไป
จัดการที่ดี
บริ การชุมชน
และสังคม

รักษาความสงบภายใน
การศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
สาธารณสุ ข
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
เคหะและชุมชน

- กองช่าง
งานงบกลาง
การ
ดาเนินงานอื่น

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
กองช่าง

หน่ วยงาน
สนับสนุน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน

กองคลัง
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน

กองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองช่าง
กองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
ทุกส่วนการงาน

ทุกส่วนการงาน

กองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง

ทุกส่วนการงาน

ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน

ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน
ทุกส่วนการงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
ปี 2566
ยุทธศาสตร์

ปี 2567

ปี 2568

แบบ ผ.01
ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา
และส่ งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.4 แผนงานสาธารณสุ ข
1.5 แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.9 แผนงานงบกลาง
รวม

6

1,130,000

6

1,130,000

6

1,150,000

6

1,150,000

6

1,150,000

30

5,710,000

12

33,930,000

12

33,930,000

12

34,030,000

12

34,030,000

12

34,030,000

60

169,950,000

5

3,454,000

3

889,000

1

497,000

0

0

2

618,000

9

5,458,000

25

1,955,000

25

1,855,000

25

2,090,000

24

1,855,000

24

1,955,000

123

9,710,000

7

910,000

7

910,000

7

910,000

7

910,000

7

910,000

35

4,550,000

8

1,440,000

8

1,440,000

8

1,440,000

8

1,440,000

8

1,440,000

40

7,200,000

8

1,000,000

8

1,000,000

9

1,400,000

8

1,200,000

8

1,200,000

41

5,800,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1,000,000

5,000,000

5

19,730,000

5

21,230,000

5

22,730,000

5

24,230,000

5

25,730,000

25

113,650,000

71

63,419,000

69

62,254,000

68

64,097,000

65

64,665,000

67

66,883,000

374

321,318,000

27

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
ปี 2566
ยุทธศาสตร์

ปี 2567

แบบ ผ.01

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปการและ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุ มชน
2.2 แผนงานอุตสาหรรมและการโยธา

9

6,050,000

5

1,940,000

5

2,440,000

12

4,600,000

15

5,850,000

46

20,880,000

12

622,600,000

0

0

0

0

0

0

1

4,000,000

13

626,600,000

รวม
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุ มชนภายใต้ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานเคหะและชุ มชน

21

628,650,000

5

1,940,000

5

2,440,000

12

4,600,000

16

9,850,000

59

647,480,000

2

450,000

2

450,000

2

950,000

2

950,000

2

950,000

8

3,750,000

3

170,000

3

170,000

3

170,000

3

170,000

3

170,000

15

850,000

รวม

5

620,000

5

620,000

5

1,120,000

5

1,120,000

5

1,120,000

23

4,600,000

4

130,000

4

130,000

5

530,000

5

530,000

5

530,000

25

1,850,000

5

750,000

4

650,000

5

2,050,000

3

250,000

4

550,000

21

4,250,000

9

880,000

8

780,000

10

2,580,000

8

780,000

9

1,080,000

46

6,100,000

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
4.1 แผนงานสาธารณสุ ข
4.2 แผนงานเคหะและชุ มชน
รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
ปี 2566
ยุทธศาสตร์

ปี 2567

ปี 2568

แบบ ผ.01
ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

5.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานสาธารณสุ ข
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.3 แผนงานเคหะและชุ มชน
5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

2

300,000

2

300,000

2

300,000

2

300,000

8

1,440,000

5

2,604,000

5

2,604,000

5

2,604,000

5

2,604,000

5

2,614,000

25

13,030,000

3

450,000

4

1,250,000

4

850,000

4

1,950,000

4

12,700,000

19

17,200,000

10

1,835,000

10

1,835,000

11

2,835,000

10

1,835,000

10

1,835,000

51

10,175,000

2

190,000

1

2,500,000

1

900,000

0

0

1

650,000

5

4,240,000

รวม

20

5,079,000

22

8,489,000

23

7,489,000

21

6,689,000

22

18,099,000

108

46,085,000

รวมทั้งสิ้น

126

698,648,000

109

74,083,000

111

77,726,000

111

77,854,000

119

97,032,000

610

312,603,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
(สรุป แบบ ผ. 02 โครงการทีท่ ้ องถิ่นดาเนินการเอง )
แบบ ผ.02/1
ปี 2566
ยุทธศาสตร์

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา
และส่ งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปการและ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุ มชน
รวม
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ปี 2570

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

12,900,000

0

0

0

0

3

12,900,000

0

0

0

0

3

12,900,000

0

0

0

0

3

12,900,000

0

0

0

0

1

2,600,000

0

0

0

0

1

2,600,000

0

0

0

0

1

2,600,000

0

0

0

0

1

2,600,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้ านศิลปวัฒนธรรม
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะได้ รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนเข้ามามีส่วน
1 โครงการประเพณี เพือ่ อนุรักษ์ประเพณี จัดงานประเพณี สงกรานต์ในเดือน
วันสงกรานต์
อันดีงามไว้สืบต่อไป เมษายนของทุกปี จัดอบรมให้
ประชาชนในเขตที่ ร่ วมในการอนุรักษ์และ
ความรู ้กบั ผูส้ ู งอายุ อบรมเด็กและ
สื บสานประเพณี
ร่ วมสืบสานประเพณี

2 โครงการประเพณี
ลอยกระทง

เพือ่ อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามไว้สืบต่อไป

3 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการ
พัฒนาการของเด็กและ
กิจกรรม

เยาวชนในการปฏิบตั ิตาม
แบบอย่างประเพณี หรื อวัฒนธรรม
ไทย
จัดงานวันลอยกระทงในวันขึ้น 15
ค่า เดือน 12 ของทุกปี จัดกิจกรรม
ประกวดกระทงประกวดหนูนอ้ ย
ประกวดนางนพมาศ

จัดการแสดงนิ ทรรศการตอบคาถาม
ประกวด ด้านวิชาการ การละเล่น
พื้นบ้าน

แบบ ผ. 02
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

สงกรานต์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ประชาชนในเขตที่ร่วม ร่ วมในการอนุรักษ์และ
สื บสานประเพณี
สื บสานประเพณี

กองการศึกษา

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละ 90 ของเด็กใน
เขตที่เข้าร่ วมกิจกรรม

กองการศึกษา

เด็กในเขตเทศบาลมี
ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี อนั ดี จัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000 ร้อยละ 90 ของ
4 โครงการจัดงาน
จานวน 100 รู ปขึ้นไป จัดกิจกรรม
ประชาชนในเขตที่ร่วม
ประเพณีเนื่องในวัน งามไว้สืบต่อไป
ส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ปี ละ 1
สื บสานประเพณี
ขึ้น ปี ใหม่
ครั้ง

5 โครงการร่ วม
กิจกรรมวันลูกเสือ

เพื่อให้ลูกเสื อของโรงเรี ยน ร่ วมกิจกรรมวันลูกเสื อโดยส่ ง
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ลูกเสื อเข้าร่ วมกิจกรรม ปี ละ 2 ครั้ง
อ่างทองได้ร่วมกิจกรรมกับ
ลูกเสื อในสังกัดอื่นๆ

30,000

30,000

50,000

50,000

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมของเทศบาล
2. วัฒนธรรมประเพณี ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้สืบไป

50,000 ร้อยละ 90 ของลูกเสื อใน ลูกเสื อมีวินยั และ
สังกัดเทศบาลเมือง
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั
อ่างทองได้เข้าร่ วม
เพื่อนลูกเสื อในสังกัด
กิจกรรม เกิดความรัก
อื่นๆ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ความสามัคคี

6 โครงการชุมนุม
ลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อรวมพลังความสามัคคีของ
ลูกเสื อ เนตรนารี ถวายความ
จงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เพื่อส่ ง เสริ ม
และฟื้ นฟูกิจกรรมลูก เสื อไทย
และลูกเสื อ ท้องถิ่นให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า

รวม

จัดโครงการนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่ วมงาน
ชุมนุมลูกเสื อแห่ งชาติในจังหวัดที่
ได้รับมอบหมายจากกรมฯ ให้เป็ น
เจ้าภาพในการจัดงาน ชุมนุมลูกเสื อ
แห่งชาติ ปี ละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

6 โครงการ

1,130,000

1,130,000

1,150,000

1,150,000

100,000 ร้อยละ 100 ของลูกเสื อ

1. ลูกเสื อ เนตรนารี ได้รับ
เนตรนารี มีความสามัคคี พลังความสามัคคี และเทิด
ความจงรักภักดี ต่อชาติ พระ เกียรติพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ 2. ลูกเสื อ เนตรนารี มี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการของ
ลูกเสื อ

กองการศึกษา

1,150,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดงานนิ ทรรศการทางวิชาการ
100,000
100,000
200,000
200,000
1 โครงการมหกรรม เพือ่ ให้คณะครู
วิชาการเทศบาล
นักเรี ยน ได้นาผลงาน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปี ละ 1 ครั้ง
เมืองอ่างทอง
ของตนเองออกเผย
แพร่ ต่อสาธารณชน
2 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตให้แก่
นักเรี ยนในช่วงปิ ด
ภาคเรี ยน

เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักเรี ยน โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง ช่วง
ปิ ดภาคเรี ยน

จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ให้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทองช่วงปิ ด
เทอม ปี ละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
2570
(KPI)
(บาท)
200,000 ร้อยละ 90 ของครู

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ครู นักเรี ยน และผูป้ ก
นักเรี ยนและ
ครอง ได้แลกเปลี่ยน
ผูป้ กครองมีความ พึง ความรู ้และมี
พอใจต่อการจัด
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
การศึกษา

30,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรี ยนที่ให้เวลา
ว่างให้เป็ น
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมทาใน
วันหยุด ไม่ยงุ่
เกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. แสดงผลงานทางวิชาการ
100,000
100,000
100,000
100,000
3 โครงการมหกรรม เพือ่ เผยแพร่ ผลงาน
วิชาการองค์กร
และประชาสัมพันธ์ ระดับโรงเรี ยน
2. แสดงผลงานทางวิชาการงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาของ
มหกรรมวิชาการองค์กร
โรงเรี ยนในสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค
เทศบาลเมืองอ่างทอง และระดับประเทศ จัดโครงการ

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

(KPI)

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

100,000 ร้อยละ 90 ของครู
นักเรี ยน และ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
การศึกษา

ครู และนักเรี ยนได้
แสดงผลงาน จากการ
เรี ยนการสอนแก่บุคคล
ทัว่ ไปให้รับทราบถึง
ความก้าว หน้าของการ
จัดการเรี ยนการสอน

ปี ละ 2 ครั้ง

4 โครงการแข่งขันคน เพือ่ ส่งเสริ มนักเรี ยนที่ คัดเลือกนักเรี ยนที่มี
เก่งในโรงเรี ยน
เรี ยนดีให้ได้มีศกั ยภาพ ความสามารถเป็ นเลิศทาง
วิชาการเข้าร่ วมแข่งขัน ในระดับ
ท้องถิ่น
เต็มความสามารถ

50,000

5 โครงการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมอง (BBL
:Brain-Based
Learning)

50,000

50,000

50,000

50,000

นักเรี ยนที่เข้าร่ วม
กิจกรรมมีศกั ยภาพ
สู งขึ้น

จังหวัด ภาค และประเทศ ปี ละ 1
ครั้ง

เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนระดับ
ปฐมวัยตามหลักการ
พัฒนาสมอง

พัฒนานักเรี ยนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

50,000 ร้อยละ 80 ของ

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรี ยนระดับ
ปฐมวัยมีศกั ยภาพ
สูงขึ้น

นักเรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการ
เสริ มสร้างความรู ้ของ
ตนเองเต็มศักยภาพ

กองการศึกษา

นักเรี ยนระดับปฐมวัย
ของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ได้รับการพัฒนาตาม
หลัก BBL

กองการศึกษา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
50,000
6 โครงการแข่งขัน เพือ่ สร้างเสริ มความ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
กีฬาสีระหว่าง
รักความสามัคคี และ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
สถานศึกษาในสังกัด สุขภาพร่ างกายของ เมืองอ่างทอง ปี ละ 1 ครั้ง
เทศบาลเมืองอ่างทอง นักเรี ยน
7 โครงการแข่งขัน เพื่อส่งนักกีฬา-กรี ฑา ตัวแทน ส่งตัวแทนนักกีฬา-กรี ฑาเข้าร่ วม
กีฬานักเรี ยนองค์กร เทศบาลเมืองอ่างทอง เข้า การแข่งขันกีฬา-กรี ฑานักเรี ยน
ร่ วมการแข่งขันกีฬา-กรี ฑา โรงเรี ยนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรี ยน โรงเรี ยนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบคัดเลือกและรอบชิง
ชนะเลิศ

8 โครงการจัดซื้ อ
อาหารเสริ มนม
(เงินสานัก
งบประมาณ)

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และ
นักเรี ยนในสังกัด (สพฐ) มี
ร่ างกายแข็งแรงจากการ
ดื่มนมทุกวัน

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000,000 10,000,000

10,000,000

ปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้ ออาหารเสริ มนมให้กบั
นักเรี ยนระดับชั้นเตรี ยมอนุบาลป.6 ในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทองทุกคนได้นมรับประทาน

10,000,000

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

(KPI)

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

50,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรี ยนมีความรัก
นักเรี ยนมีสุขภาพ ความสามัคคี และมี
แข็งแรง
สุขภาพแข็งแรง มี
น้ าใจนักกีฬา
100,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรี ยนได้ร่วม
นักเรี ยนมีสุขภาพ แข่งขันกีฬาระดับ
แข็งแรง
โรงเรี ยน ระดับกลุ่ม
ระดับอาเภอ ระดับ
ภาค และระดับ
ประเทศ
10,000,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรี ยนได้รับ
อาหารเสริ ม(นม)

กองการศึกษา

นักเรี ยนได้รับอาหาร กองการศึกษา
เสริ ม(นม)ทุกคน
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน จัดซื้ ออาหารกลางวันให้กบั
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 100 ของ
9 โครงการอาหาร
ในสังกัดเทศบาลเมือง
นักเรี ยนระดับชั้นเตรี ยมอนุบาลกลางวันสาหรับ
นักเรี ยนได้รับ
อ่างทองและศูนย์พฒั นาเด็ก ป.6 ทุกคนในสังกัดเทศบาล
นักเรี ยน (เงินสานัก
อาหารกลางวัน
เล็กฯมีอาหารรับประทาน เมืองอ่างทอง ได้มีอาหาร
งบประมาณ)
ทุกวัน
รับประทาน
10 โครงการนิเทศ
กากับติดตาม การ
ดาเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อเสริ มสร้างการ
บริ หารงานและการ
ปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็งและได้
มาตรฐานชาติ

นิ เทศ กากับ ติดตาม การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(โดยบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา)

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
วิชาชี พ

จัดอบรมสัมนาการพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาปี ละ 2 ครั้ง และศึกษาดูงาน
ปี ละ 1 ครั้ง

เพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน
12 โครงการอาหาร
สังกัด สพฐ.มีอาหาร
กลางวันสาหรับ
รับประทานทุกวัน
นักเรี ยน (เงินสานัก
งบประมาณ)

รวม

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน
ให้กบั โรงเรี ยนอนุบาลวัด
อ่างทอง เพื่อจัดทาอาหาร
กลางวันให้กบั นักเรี ยนในสังกัด

12 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

400,000

400,000

400,000

400,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

34,030,000

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

นักเรี ยนได้รับ
อาหารกลางวันทุกคน

การดาเนิ นงานของ
โรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
และมาตรฐานตามที่
กาหนด

กองการศึกษา

ครู และบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะการเรี ยนรู ้
ยิง่ ขึ้น

กองการศึกษา

50,000 ร้อยละ 90 ของ
สถาน ศึกษาที่ได้
มาตรฐานชาติ

400,000 ร้อยละ 90 ของ

13,000,000 ร้อยละ 100 ของ

นักเรี ยนได้รับ
อาหารกลางวัน
33,930,000 33,930,000 34,030,000

แบบ ผ. 02

34,030,000

นักเรี ยนได้รับ
อาหารกลางวัน ทุก
คน

กองการศึกษา

169,950,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ตาม
เพื่อให้อาคาร
1 โครงการปรับปรุ ง
รายละเอี
ย
ดดั
ง
นี
1.
งานขู
ด
ล้
า
งสี
เ
ดิ
ม
พร้
อ
ม
้
อเนกประสงค์ดูใหม่
ซ่อมแซมอาคาร
ซ่อมรอยแตกร้าว พื้นที่ 1,086 ตารางเมตร2.
สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
งานทาสี อาคารเก่า ภายนอกอาคาร พื้นที่ 1,025
อเนกประสงค์
พร้อมใช้งาน
ตารางเมตร 3. งานทาสี อาคารเก่า ภายใน
โรงเรี ยนเทศบาล 1
อาคาร พื้นที่ 961 ตารางเมตร 4. งานรื้ อผนัง
วัดต้นสน
เดิมออก พื้นที่ 84 ตารางเมตร 5. งานติดตั้ง
ประตูเหล็ก จานวน 4 บาน 6. งานติดตั้ง
ตะแกรงกันนก พื้นที่ 360 ตารางเมตร 7. งาน
ติดตั้งโดมไฟ สปอร์ทไลท์ จานวน 8 ดวงโคม

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
2570
(KPI)
(บาท)
468,000 อาคารอเนกประสงค์

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

อาคารอเนกประสงค์ดู
ได้รับการปรับปรุ งซ่อม ใหม่สวยงาม แข็งแรง
แซ่มให้ดูใหม่สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยได้
แข็งแรง ทนทาน
มาตรฐาน ครู นักเรี ยน
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และบุคลากรทางการ
ร้อยละ 100 ของครู
ศึกษามีพ้นื ที่ทากิจกรรม
นักเรี ยน บุคลากร
ต่างๆ
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้บริ เวณด้านหน้าและ ติดตั้งตะแกรงกันนกบริ เวณด้านหน้า
- 497,000
2 โครงการติดตั้ง
และด้านหลังอาคารเรี ยนหลังที่ 1 และ
ตะแกรงกันนกบริ เวณ ด้านหลัง
อาคารเรี ยนหลังที1่ และ
หลังที่ 2 มีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,387
ด้านหน้าและด้านหลัง อาคารเรี ยนหลังที2่ มี
ตารางเมตร
อาคารเรี ยนหลังที่1 ตะแกรงกันนก เป็ นการ
และอาคารเรี ยนหลังที่ ป้องกันเชื้อโรคจากนกสู่คน
2โรงเรี ยนเทศบาล 1 และกันการพลัดตกของ
นักเรี ยน
วัดต้นสน
3 โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็ก
พร้อมปรับปรุ งท่อ
ระบายน้ าโรงเรี ยน
เทศบาล 1 วัดต้นสน

ก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุม
ภายในโรงเรี ยนเทศบาล
1 วัดต้นสน พร้อมยกท่อ
ระบายน้ า และเทพื้น
ด้านหน้าอาคารเรี ยน

เทพื้นด้านหน้าอาคารเรี ยนพร้อมยกท่อระบาย
น้ าและก่อสร้างหลังคาคลุมจานวน 1 หลัง
รายละเอียดดังนี้
1.งานเทพื้น คสล.หนา0.10 ม. กว้าง 0.50-9.50
ม.ยาว80.70ม.หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า650 ตร.ม.
2.รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาเหล็กปิ ดราง
ระบายน้ าความยาวไม่นอ้ ยกว่า 126 ม.
3.หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทความหนา
0.40 มม. ขนาด 9.00x54 ม. หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 486ตร.ม.

1,650,000

-

-

-

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

(KPI)

จะได้ รับ

- มีตะแกรงกันนกที่ได้

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- บริ เวณด้านหน้าอาคาร

กองการศึกษา

บริ เวณด้านหน้าและ
มาตรฐาน 2 แห่งบริ เวณ ด้านหลังอาคารเรี ยนหลังที1่
ด้านหน้าและด้านหลัง
และอาคารเรี ยนหลังที่2 ติด
อาคารเรี ยนหลังที1่ และ ตะแกรงกันนก ป้องกันเชื้อ
อาคารเรี ยนหลังที่ 2 ร้อยละ โรคจากนกสู่คนและ
100 ของครู นักเรี ยนและ ป้องกันการพลัดตกของ
บุคลากรทางการศึกษามี นักเรี ยน
ความพึงพอใจ
ภูมิทศั น์บริ เวณด้านหน้า
เรี ยนเทพื้นพร้อมยกท่อ อาคารเรี ยนมีความสวยงาม
ระบายน้ า มีพ้นื ที่ให้
มีพ้นื ที่ให้นกั เรี ยนทา
นักเรี ยนทากิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆและมีหลังคา
และมีหลังคาคลุมป้องกัน ป้องกันแสงแดด ฝนและน้ า
ฝน ร้อยละ 100 ของครู
ท่วมขังพื้นลื่นไม่ทาให้เกิด
นักเรี ยนและบุคลากร
อันตรายแก่นกั เรี ยน
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อก่อสร้างหลังคาโดม ก่อสร้างหลังคาโดมเชื่ อมระหว่าง
- 809,000
4 โครงการก่อสร้าง
เชื่ อมระหว่างอาคาร 2
อาคาร 2 กับอาคาร.ขนาด 12 ม.X12
หลังคาโดม
กับอาคารเรี ยน 3 ให้มี
ม.X10 ม. จานวน 1 แห่ ง
อเนกประสงค์เชื่อม
ความพร้อมในการจัด
ระหว่างอาคาร 2 กับ กิจกรรมการเรี ยนการ
อาคาร 3 (โรงเรี ยน
สอนและกิจกรรมต่างๆ
เทศบาล 2 วัดโล่ห์
สุทธาวาส)

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

(KPI)

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

นักเรี ยน มีลานสถานที่
นักเรี ยน บุคลากรทางการ ทากิจกรรมการเรี ยนการ
ศึกษาและชุมชนและ
สอนและให้บริ การแก่
ชุมชนที่ใช้ เกิความพึง
ชุมชน

- ร้อยละ 100 ของ ครู

พอใจที่ได้ความสะดวก
สบายปลอดภัยในการใช้
โดม โดยเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการใช้บริ การ

5 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคาร เรี ยน 1 ชั้น 2
กับอาคารเรี ยน 3 ชั้น 2
โรงเรี ยนเทศบาล 2
วัดโล่ห์สุทธาวาส

ก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร เรี ยน 1 ชั้น
2 กับอาคารเรี ยน 3 ชั้น 2
เพื่อให้ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง มีความสะดวก
สบาย ปลอดภัยในการ
ใช้อาคารเรี ยน

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาและ
ลูกกรงเหล็กล้อมรอบทางเดินระหว่าง
อาคารเรี ยน 1 ชั้น 2 กับอาคารเรี ยน 3
ชั้น 2ขนาด 3 ม.x9 ม.x8 ม.
จานวน 1 แห่ ง

487,000

-

-

-

- ร้อยละ 100 ของนักเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง และ

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุ ง
ระบบท่อน้ าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 4
โรงเรี ยนเทศบาล 3
วัดชัยมงคล

ปรับปรุ งระบบท่อน้ าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 4 ให้ได้
มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ
และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง
ภายในห้องสุ ขาอาคาร 4

ปรับปรุ งระบบท่อ น้ าทิ้งห้องสุ ขา
อาคาร จานวน 4 ชั้น 15 ห้อง
แบ่งเป็ น ชั้นที่ 1 จานวน 5 ห้อง ชั้นที่
2 - 4 จานวน 10 ห้อง

500,000

-

-

-

- ระบบท่อน้ าทิง้ ห้องสุขา

กองการศึกษา

ผูป้ กครองคณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจที่ได้รับ
ความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร
เรี ยน โดยเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการใช้บริ การ

คณะครู ได้รับความ
สะดวกสบายและปลอดภัย
ในการใช้อาคารเรี ยน โดย
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้บริ การ

มีระบบการระบายน้ าทิง้ ที่ดี
อาคาร 4 ดีได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะและไม่ให้ และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง มี
เกิดน้ าท่วมขัง ร้อยละ 100 ห้องน้ าสะอาด
ของครู นักเรี ยน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุ งระบบท่อน้ าทิ้ง ปรับปรุ งระบบท่อน้ าทิ้งห้องสุ ขา
7 โครงการปรับปรุ ง
500,000
ระบบท่อน้ าทิง้ ห้อง ห้องสุขาอาคาร 6 ให้ได้ อาคาร 6 จานวน 4 ชั้น 27 ห้อง
มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ แบ่งเป็ น ชั้นที่ 1 จานวน 12 ห้อง ชั้นที่
สุขาอาคาร 6 โรงเรี ยน
และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 2 - 4 จานวน 15 ห้อง
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล ภายในห้องสุขาอาคาร 6
8 โครงการปรับปรุ ง
เสริ มราวกันตก
บริ เวณอาคารเรี ยนชั้น
2 ,ชั้น 3 และติดตั้ง
กันสาดด้านหน้าอาคาร
โรงเรี ยนเทศบาล 4
ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

ปรับปรุ งเสริ มราวกันตก
บริ เวณอาคารเรี ยนชั้น 2
,ชั้น 3 เพื่อความ
ปลอดภัยนักเรี ยน กัน
นักเรี ยนร่ วงหล่นจาก
บริ เวณ ชั้น 2 ,ชั้น 3
ภายในอาคารเรี ยน

ติดตั้งราวสแตนเลส กันตกบริ เวณชั้น
2 ,ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 118 เมตร
ปรับปรุ งผนังความยาวไม่นอ้ ยกว่า 46
เมตร และติดคั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร
ทางเข้าอาคาร พื้นที่ 59 ตารางเมตร

317,000

-

-

-

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้ รับ

- ระบบท่อน้ าทิง้ ห้องสุขา

อาคาร 6 ดีได้มาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะและไม่ให้
เกิดน้ าท่วมขัง ร้อยละ 100
ของครู นักเรี ยน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

รับผิดชอบ
หลัก
มีระบบการระบายน้ าทิ้ง กองการศึกษา
ที่ดี ได้มาตรฐานถูก
สุ ขลักษณะและไม่ให้
เกิดน้ าท่วมขัง มีห้องน้ า
สะอาด

- ราวกันตกบริ เวณอาคาร ราวกันตกบริ เวณอาคาร
สวยงาม แข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัยได้
มาตรฐาน ร้อยละ 100
ของครู นักเรี ยน
บุคลากรทางการศึกษา
ผูป้ กครคอง มีความพึง
พอใจ

หน่ วยงาน

กองการศึกษา

เรี ยนชั้น 2 ,ชั้น 3
แข็งแรง ทนทาน
ปลอดภัยได้มาตรฐาน ครู
นักเรี ยน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูป้ กครอง ปลอดภัยใน
การใช้อาคารเรี ยน
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการทาสีอาคาร ทาสี อาคารเรี ยน 1 และ ทาสี อาคารเรี ยน 4 ชั้น หลังที่ 1 และ
อาคารเรี ยน2 เพื่อให้
อาคารเรี ยน 4 ชั้นหลังที่ 2 หลังละ 12
เรี ยน 1และอาคาร
อาคารเรี ยนดูใหม่สวยงาม ห้องเรี ยน ขนาด 1,534 ตร.ม.จานวน 2
เรี ยน2
เอื้อต่อการเรี ยนรู้
หลัง ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
โรงเรี ยนเทศบาล 1
วัดต้นสน
ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรี ยนหลังที่ 2 ชั้น 4 มี
รายละเอียดดังนี้ 1. งานรื้ อฝ้าเพดานเดิมออก
พร้อมขนทิง้ พื้นที่ 64 ตารางเมตร2. งานติดตั้ง
ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรี ยบหนา มม พื้นที่ 64
ตารางเมตร 3. งานติดไม้มอบฝ้า (ไม้
สังเคราะห์) ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 73 เมตร 4.
งานทาลีพลาสติก พื้นที่ 64 ดารางเมตร 5. งาน
ติดตั้งดวงโคม แบบกลม หลอด LED 24 วัตถ์
ความสว่างไม่นอ้ ยกว่า 1,300 ลูเมน พร้อม
เดินสาย

10 โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานอาคารเรี ยน
หลังที่ 2 ชั้น 4
โรงเรี ยนเทศบาล 1
วัดต้นสน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร
เรี ยนหลังที่ 2 ชั้น 4
เพื่อให้ฝ้าเพดานบนอาคาร
เรี ยนแข็งแรง และ
ปลอดภัยสาหรับนักเรี ยน

11 โครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซม ปรับปรุ งซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์
โรงอาหารศูนย์พฒั นาเด็ก พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
เล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 1 หลัง
ทั้ง 4 ศูนย์ฯ ให้ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ

รวม

11 โครงการ

-

80,000

-

-

-

200,000

-

-

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้ รับ

150,000 ทาสี อาคารเรี ยน 4 ชั้น 2

หลัง หลังละ 12 ห้องเรี ยน
จานวน 2 หลัง ครบ
อาคารเรี ยนดูใหม่ สะอาด
เรี ยบร้อย ร้อยละ 100 ของ
ครู นักเรี ยน บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ
- ฝ้าเพดานอาคารเรี ยหลังที่ 2
ชั้น 4 ได้รับการซ่อมแซม
แข็งแรง ทนทาน
ปลอดภัยได้มาฐาน ร้อย
ละ 100 ของครู นักเรี ยน
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

3,454,000

889,000

497,000

-

รับผิดชอบ
หลัก
อาคารเรี ยนมีสนั สวยงาม กองการศึกษา
และมีบรรยากาศเอื้อต่อ
การต่อการเรี ยนรู ้

ฝ้าเพดานอาคารเรี ยนหลังที่
2ชั้น4 มีความแข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน ส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ

- จานวนอาคารสถานที่ที่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ดาเนิ นการปรับปรุ ง
ซ่อมแซม

618,000

5,458,000

หน่ วยงาน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เทศบาลเมืองอ่าง ทองมี
โรงอาหารที่ปลอดภัย ที่
ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ตาม
เพื่อให้อาคาร
1 โครงการปรับปรุ ง
รายละเอี
ย
ดดั
ง
นี
1.
งานขู
ด
ล้
า
งสี
เ
ดิ
ม
พร้
อ
ม
้
อเนกประสงค์ดูใหม่
ซ่อมแซมอาคาร
ซ่อมรอยแตกร้าว พื้นที่ 1,086 ตารางเมตร2.
สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
งานทาสี อาคารเก่า ภายนอกอาคาร พื้นที่ 1,025
อเนกประสงค์
พร้อมใช้งาน
ตารางเมตร 3. งานทาสี อาคารเก่า ภายใน
โรงเรี ยนเทศบาล 1
อาคาร พื้นที่ 961 ตารางเมตร 4. งานรื้ อผนัง
วัดต้นสน
เดิมออก พื้นที่ 84 ตารางเมตร 5. งานติดตั้ง
ประตูเหล็ก จานวน 4 บาน 6. งานติดตั้ง
ตะแกรงกันนก พื้นที่ 360 ตารางเมตร 7. งาน
ติดตั้งโดมไฟ สปอร์ทไลท์ จานวน 8 ดวงโคม

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
2570
(KPI)
(บาท)
468,000 อาคารอเนกประสงค์

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

อาคารอเนกประสงค์ดู
ได้รับการปรับปรุ งซ่อม ใหม่สวยงาม แข็งแรง
แซ่มให้ดูใหม่สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยได้
แข็งแรง ทนทาน
มาตรฐาน ครู นักเรี ยน
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และบุคลากรทางการ
ร้อยละ 100 ของครู
ศึกษามีพ้นื ที่ทากิจกรรม
นักเรี ยน บุคลากร
ต่างๆ
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจ

37

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้บริ เวณด้านหน้าและ ติดตั้งตะแกรงกันนกบริ เวณด้านหน้า
- 497,000
2 โครงการติดตั้ง
และด้านหลังอาคารเรี ยนหลังที่ 1 และ
ตะแกรงกันนกบริ เวณ ด้านหลัง
อาคารเรี ยนหลังที1่ และ
หลังที่ 2 มีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,387
ด้านหน้าและด้านหลัง อาคารเรี ยนหลังที2่ มี
ตารางเมตร
อาคารเรี ยนหลังที่1 ตะแกรงกันนก เป็ นการ
และอาคารเรี ยนหลังที่ ป้องกันเชื้อโรคจากนกสู่คน
2โรงเรี ยนเทศบาล 1 และกันการพลัดตกของ
นักเรี ยน
วัดต้นสน
3 โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็ก
พร้อมปรับปรุ งท่อ
ระบายน้ าโรงเรี ยน
เทศบาล 1 วัดต้นสน

ก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุม
ภายในโรงเรี ยนเทศบาล
1 วัดต้นสน พร้อมยกท่อ
ระบายน้ า และเทพื้น
ด้านหน้าอาคารเรี ยน

เทพื้นด้านหน้าอาคารเรี ยนพร้อมยกท่อระบาย
น้ าและก่อสร้างหลังคาคลุมจานวน 1 หลัง
รายละเอียดดังนี้
1.งานเทพื้น คสล.หนา0.10 ม. กว้าง 0.50-9.50
ม.ยาว80.70ม.หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า650 ตร.ม.
2.รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาเหล็กปิ ดราง
ระบายน้ าความยาวไม่นอ้ ยกว่า 126 ม.
3.หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทความหนา
0.40 มม. ขนาด 9.00x54 ม. หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 486ตร.ม.

1,650,000

-

-

-

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

(KPI)

จะได้ รับ

- มีตะแกรงกันนกที่ได้

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- บริ เวณด้านหน้าอาคาร

กองการศึกษา

บริ เวณด้านหน้าและ
มาตรฐาน 2 แห่งบริ เวณ ด้านหลังอาคารเรี ยนหลังที1่
ด้านหน้าและด้านหลัง
และอาคารเรี ยนหลังที่2 ติด
อาคารเรี ยนหลังที1่ และ ตะแกรงกันนก ป้องกันเชื้อ
อาคารเรี ยนหลังที่ 2 ร้อยละ โรคจากนกสู่คนและ
100 ของครู นักเรี ยนและ ป้องกันการพลัดตกของ
บุคลากรทางการศึกษามี นักเรี ยน
ความพึงพอใจ
ภูมิทศั น์บริ เวณด้านหน้า
เรี ยนเทพื้นพร้อมยกท่อ อาคารเรี ยนมีความสวยงาม
ระบายน้ า มีพ้นื ที่ให้
มีพ้นื ที่ให้นกั เรี ยนทา
นักเรี ยนทากิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆและมีหลังคา
และมีหลังคาคลุมป้องกัน ป้องกันแสงแดด ฝนและน้ า
ฝน ร้อยละ 100 ของครู
ท่วมขังพื้นลื่นไม่ทาให้เกิด
นักเรี ยนและบุคลากร
อันตรายแก่นกั เรี ยน
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อก่อสร้างหลังคาโดม ก่อสร้างหลังคาโดมเชื่ อมระหว่าง
- 809,000
4 โครงการก่อสร้าง
เชื่ อมระหว่างอาคาร 2
อาคาร 2 กับอาคาร.ขนาด 12 ม.X12
หลังคาโดม
กับอาคารเรี ยน 3 ให้มี
ม.X10 ม. จานวน 1 แห่ ง
อเนกประสงค์เชื่อม
ความพร้อมในการจัด
ระหว่างอาคาร 2 กับ กิจกรรมการเรี ยนการ
อาคาร 3 (โรงเรี ยน
สอนและกิจกรรมต่างๆ
เทศบาล 2 วัดโล่ห์
สุทธาวาส)

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่ วยงาน

(KPI)

จะได้ รับ

รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

นักเรี ยน มีลานสถานที่
นักเรี ยน บุคลากรทางการ ทากิจกรรมการเรี ยนการ
ศึกษาและชุมชนและ
สอนและให้บริ การแก่
ชุมชนที่ใช้ เกิความพึง
ชุมชน

- ร้อยละ 100 ของ ครู

พอใจที่ได้ความสะดวก
สบายปลอดภัยในการใช้
โดม โดยเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการใช้บริ การ

5 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคาร เรี ยน 1 ชั้น 2
กับอาคารเรี ยน 3 ชั้น 2
โรงเรี ยนเทศบาล 2
วัดโล่ห์สุทธาวาส

ก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร เรี ยน 1 ชั้น
2 กับอาคารเรี ยน 3 ชั้น 2
เพื่อให้ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง มีความสะดวก
สบาย ปลอดภัยในการ
ใช้อาคารเรี ยน

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาและ
ลูกกรงเหล็กล้อมรอบทางเดินระหว่าง
อาคารเรี ยน 1 ชั้น 2 กับอาคารเรี ยน 3
ชั้น 2ขนาด 3 ม.x9 ม.x8 ม.
จานวน 1 แห่ ง

487,000

-

-

-

- ร้อยละ 100 ของนักเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง และ

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุ ง
ระบบท่อน้ าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 4
โรงเรี ยนเทศบาล 3
วัดชัยมงคล

ปรับปรุ งระบบท่อน้ าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 4 ให้ได้
มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ
และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง
ภายในห้องสุ ขาอาคาร 4

ปรับปรุ งระบบท่อ น้ าทิ้งห้องสุ ขา
อาคาร จานวน 4 ชั้น 15 ห้อง
แบ่งเป็ น ชั้นที่ 1 จานวน 5 ห้อง ชั้นที่
2 - 4 จานวน 10 ห้อง

500,000

-

-

-

- ระบบท่อน้ าทิง้ ห้องสุขา

กองการศึกษา

ผูป้ กครองคณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจที่ได้รับ
ความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร
เรี ยน โดยเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการใช้บริ การ

คณะครู ได้รับความ
สะดวกสบายและปลอดภัย
ในการใช้อาคารเรี ยน โดย
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้บริ การ

มีระบบการระบายน้ าทิง้ ที่ดี
อาคาร 4 ดีได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะและไม่ให้ และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง มี
เกิดน้ าท่วมขัง ร้อยละ 100 ห้องน้ าสะอาด
ของครู นักเรี ยน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุ งระบบท่อน้ าทิ้ง ปรับปรุ งระบบท่อน้ าทิ้งห้องสุ ขา
7 โครงการปรับปรุ ง
500,000
ระบบท่อน้ าทิง้ ห้อง ห้องสุขาอาคาร 6 ให้ได้ อาคาร 6 จานวน 4 ชั้น 27 ห้อง
มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ แบ่งเป็ น ชั้นที่ 1 จานวน 12 ห้อง ชั้นที่
สุขาอาคาร 6 โรงเรี ยน
และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 2 - 4 จานวน 15 ห้อง
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล ภายในห้องสุขาอาคาร 6
8 โครงการปรับปรุ ง
เสริ มราวกันตก
บริ เวณอาคารเรี ยนชั้น
2 ,ชั้น 3 และติดตั้ง
กันสาดด้านหน้าอาคาร
โรงเรี ยนเทศบาล 4
ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

ปรับปรุ งเสริ มราวกันตก
บริ เวณอาคารเรี ยนชั้น 2
,ชั้น 3 เพื่อความ
ปลอดภัยนักเรี ยน กัน
นักเรี ยนร่ วงหล่นจาก
บริ เวณ ชั้น 2 ,ชั้น 3
ภายในอาคารเรี ยน

ติดตั้งราวสแตนเลส กันตกบริ เวณชั้น
2 ,ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 118 เมตร
ปรับปรุ งผนังความยาวไม่นอ้ ยกว่า 46
เมตร และติดคั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร
ทางเข้าอาคาร พื้นที่ 59 ตารางเมตร

317,000

-

-

-

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้ รับ

- ระบบท่อน้ าทิง้ ห้องสุขา

อาคาร 6 ดีได้มาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะและไม่ให้
เกิดน้ าท่วมขัง ร้อยละ 100
ของครู นักเรี ยน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

รับผิดชอบ
หลัก
มีระบบการระบายน้ าทิ้ง กองการศึกษา
ที่ดี ได้มาตรฐานถูก
สุ ขลักษณะและไม่ให้
เกิดน้ าท่วมขัง มีห้องน้ า
สะอาด

- ราวกันตกบริ เวณอาคาร ราวกันตกบริ เวณอาคาร
สวยงาม แข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัยได้
มาตรฐาน ร้อยละ 100
ของครู นักเรี ยน
บุคลากรทางการศึกษา
ผูป้ กครคอง มีความพึง
พอใจ

หน่ วยงาน

กองการศึกษา

เรี ยนชั้น 2 ,ชั้น 3
แข็งแรง ทนทาน
ปลอดภัยได้มาตรฐาน ครู
นักเรี ยน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูป้ กครอง ปลอดภัยใน
การใช้อาคารเรี ยน
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการทาสีอาคาร ทาสี อาคารเรี ยน 1 และ ทาสี อาคารเรี ยน 4 ชั้น หลังที่ 1 และ
อาคารเรี ยน2 เพื่อให้
อาคารเรี ยน 4 ชั้นหลังที่ 2 หลังละ 12
เรี ยน 1และอาคาร
อาคารเรี ยนดูใหม่สวยงาม ห้องเรี ยน ขนาด 1,534 ตร.ม.จานวน 2
เรี ยน2
เอื้อต่อการเรี ยนรู้
หลัง ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
โรงเรี ยนเทศบาล 1
วัดต้นสน
ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรี ยนหลังที่ 2 ชั้น 4 มี
รายละเอียดดังนี้ 1. งานรื้ อฝ้าเพดานเดิมออก
พร้อมขนทิง้ พื้นที่ 64 ตารางเมตร2. งานติดตั้ง
ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรี ยบหนา มม พื้นที่ 64
ตารางเมตร 3. งานติดไม้มอบฝ้า (ไม้
สังเคราะห์) ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 73 เมตร 4.
งานทาลีพลาสติก พื้นที่ 64 ดารางเมตร 5. งาน
ติดตั้งดวงโคม แบบกลม หลอด LED 24 วัตถ์
ความสว่างไม่นอ้ ยกว่า 1,300 ลูเมน พร้อม
เดินสาย

10 โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานอาคารเรี ยน
หลังที่ 2 ชั้น 4
โรงเรี ยนเทศบาล 1
วัดต้นสน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร
เรี ยนหลังที่ 2 ชั้น 4
เพื่อให้ฝ้าเพดานบนอาคาร
เรี ยนแข็งแรง และ
ปลอดภัยสาหรับนักเรี ยน

11 โครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซม ปรับปรุ งซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์
โรงอาหารศูนย์พฒั นาเด็ก พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
เล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 1 หลัง
ทั้ง 4 ศูนย์ฯ ให้ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ

รวม

11 โครงการ

-

80,000

-

-

-

200,000

-

-

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้ รับ

150,000 ทาสี อาคารเรี ยน 4 ชั้น 2

หลัง หลังละ 12 ห้องเรี ยน
จานวน 2 หลัง ครบ
อาคารเรี ยนดูใหม่ สะอาด
เรี ยบร้อย ร้อยละ 100 ของ
ครู นักเรี ยน บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ
- ฝ้าเพดานอาคารเรี ยหลังที่ 2
ชั้น 4 ได้รับการซ่อมแซม
แข็งแรง ทนทาน
ปลอดภัยได้มาฐาน ร้อย
ละ 100 ของครู นักเรี ยน
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

3,454,000

889,000

497,000

-

รับผิดชอบ
หลัก
อาคารเรี ยนมีสนั สวยงาม กองการศึกษา
และมีบรรยากาศเอื้อต่อ
การต่อการเรี ยนรู ้

ฝ้าเพดานอาคารเรี ยนหลังที่
2ชั้น4 มีความแข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน ส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ

- จานวนอาคารสถานที่ที่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ดาเนิ นการปรับปรุ ง
ซ่อมแซม

618,000

5,458,000

หน่ วยงาน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เทศบาลเมืองอ่าง ทองมี
โรงอาหารที่ปลอดภัย ที่
ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการควบคุม เพื่อป้องกันการระบาดของ จัดกิจกรรมควบคุมและ
400,000
400,000
400,000
400,000
โรคไข้เลือดออก เพื่อลด
ป้ องกันโรคไข้เลือดออก
และป้องกันโรค
อัตราการป่ วยของโรคไม่เกิน ทุกหลังคาเรื อนในชุมชน
ไข้เลือดออก
2 โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็ งปาก
มดลูกและมะเร็ งเต้า
นม

50 ต่อ แสนประชากร

เขตเทศบาล ปี ละ 5 ครั้ง

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ งปากมดลูก
และมะเร็ งเต้านม และเห็น
ความสาคัญของการตรวขคัด
กรองมะเร็ งปากมดลูกและ
มะเร็ งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็ งปาก
มดลูกและมะเร็ งเต้านม
สตรี ที่มีอายุ 30 - 60 ปี

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
400,000 ร้อยละ 80 ของหลังคา
เรื อนทั้งหมดได้รับการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยการพ่นหมอกควันใส่
ทรายกาจัดลูกน้ า

20,000

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มา
รับการบริ การได้รับความรู้
และตรวจคัดกรอง และส่งต่อ
การรักษาอย่างเป็ นระบบ

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
ชุมชนในเขตเทศบาลมีจานวน
ผูป้ ่ วยลดลงและอัตราการป่ วย
ของโรคไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร
สตรี กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้เรื่ อง
มะเร็งเต้านมและมะเร็ งปาก
มดลูก และมีทกั ษะการตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง และได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกอย่างสม่าเสมอ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรม อส เพื่อส่งเสริ มความรู้และ
จัดอบรมและศึกษาดู
200,000
200,000
200,000
200,000
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานให้แก่ อสม.ทุกคน
ม.ต่อเนื่องและ
ระหว่าง อสม.ให้สามารถ ในเขตเทศบาล
ศึกษาดูงาน
ดูแลสุ ขภาพของตนเองและ
ผูอ้ ื่น

4 โครงการให้บริ การ เพื่อให้บริ การตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วย จัดกิจกรรมให้บริ การ
ผูป้ ่ วยเรื้ อรังและผู้ ที่บา้ นเพื่อให้ความรู้แก่ผดู้ ูแล ผูป้ ่ วยเรื้ อรังและผู้
ผูป้ ่ วยและ ผูพ้ ิการ สามารถ
พิการที่บา้ น
พิการที่บา้ นทุกหลังคา
ดูแลได้อย่างถูกต้อง
เรื อน ปี ละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

5 โครงการออกหน่วย เพื่อให้บริ การตรวจรักษาโรค จัดกิจกรรมออกหน่วย
เบื้องต้น
แพทย์เคลื่อนที่
แพทย์เคลื่อนที่เพือ่ ให้
เพื่อตรวจคัดกรอง
บริ การประชาชนทุก
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิ ต
คนในชุมชนเขต
สูง/โรคหัวใจและหลอดเลือด
เทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
200,000 ร้อยละ100 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

อสม.ทุกคนได้รับความรู ้
กลุ่มเป้ าหมายมีความรู้ และประสบ การณ์เพื่อ
ความเข้าในการดูแล
นามาปฏิบตั ิตนในการ
สุ ขภาพตนเอง ครอบครัว ดูแลสุขภาพอนามัยของ
และชุมชน
ตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่าง
ถูกต้อง

20,000 ร้อยละ 100 ของผูป้ ่ วย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

ผูป้ ่ วยเรื้ อรังและผูพ้ ิการที่
เรื้ อรังและผูพ้ ิการได้รับ
บ้านได้รับการเยีย่ มบ้านและ
การตรวจเยีย่ มบ้านพร้อม ดูแล เพื่อให้ความรู ้แก่ผดู ้ ูแล
ทั้งให้คาแนะนาเรื้ อรังและ ผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการสามารถ
ผูพ้ ิการได้รับการดูแล
ดูแลได้อย่างถูกต้อง ผูป้ ่ วย
จากสหวิชาชีพ
โรคเรื้ อรังและผูพ้ ิการได้รับ
การดูแลแบบองค์รวม

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนทุกคนที่มารับ
กลุ่มเป้ าหมายได้รับการ บริ การตรวจรักษาโรค
ตรวจคัดกรองและส่งต่อ เบื้องต้น ประชาชนที่มีภาวะ
การรักษาอย่างเป็ นระบบ เสี่ ยงต่อโรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิ ตสูง/โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคเบื้องต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

100,000 ร้อยละ 100 ของ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการเฝ้าระวัง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย ตรวจหาสารปนเปื้ อนใน
40,000
40,000
40,000
40,000
ด้านอาหารด้วยการตรวจสาร ร้านจาหน่ายอาหารสดใน
สารปนเปื้ อนใน
ปนเปื้ อนในอาหารสด
เขตเทศบาล ปี ละ 1 ครั้ง
อาหารสด
7 โครงการอบรมการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนก

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
40,000 ร้อยละ100 ของร้าน
จาหน่ายอาหารสดได้รับ
การตรวจหาสารปนเปื้ อน
จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
ประชาชนได้บริ โภคอาหาร
ที่ปลอดภัยปราศจากสาร
ปนเปื้ อน ส่ งผลให้มีสุขภาพ
แข็งแรงและปราศจากโรคภัย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ไข้หวัดนกให้แก่ผทู ้ ี่เลี้ยง
สัตว์ปีกและประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนขั บ้าให้กบั สุนขั
และแมวในเขตเทศบาล
เพื่อป้องกันไม่ให้มีผเู้ สี ยชี วิต
ปี ละ 1 ครั้ง
ด้วยโรคพิษสุ นขั บ้าในพื้นที่

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 สุนขั และแมวทุกตัว
ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าครบ
100%

พื้นที่เขตเทศบาล เป็ น
กอง
เขตปลอดโรคพิษสุนขั บ้า สาธารณสุขฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ100ของชุมชนใน

กอง
สาธารณสุขฯ

เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก
เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ในการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
นกและโรคต่างๆที่เกิดจากสัตว์

8 โครงการควบคุม เพื่อให้สุนขั และแมวทุกตัว
และป้องกันโรคพิษ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าครบ 100%
สุนขั บ้า

30,000

30,000

30,000

กอง
30,000 ร้อยละ100 ของหลังคา ชุมชนในเขตเทศบาลปลอด
โรคไข้
ห
วั
ด
นก
เรื อนในเขตเทศบาล
สาธารณสุขฯ
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีกและประชาชน
ปลอดโรคไข้หวัดนก
มีความรู ้ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้องใน
การป้ องกันโรค

ของเทศบาล

9 โครงการป้องกัน

เพือ่ ควบคุมและป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อนา โรคที่เกิดจากสัตว์และ
โดยสัตว์และแมลง
แมลงที่เป็ นพาหะ
เป็ นพาหะนาโรค

จัดกิจกรรมเพื่อควบคุม
และป้ องกันโรคที่เกิดสัตว์
และแมลงเป็ นพาหะนา
โรคทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

อัตราการเกิดโรคจาก
เขตเทศบาลปลอดจากโรค สัตว์และแมลงที่เป็ น
ที่เกิดจากสัตว์และแมลงที่
พาหะลดลง
เป็ นพาหะนาโรค
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อลดปัญหาและส่งผลกระทบ ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
10 โครงการ
20,000
20,000
20,000
20,000
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สุ นขั บ้าและทาหมันให้กบั
ควบคุมดูแลสุนขั
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สุ นขั และแมวไม่มีเจ้าของ
และแมวไม่มีเจ้าของ สภาพแวดล้อม และสาธารณสุข
เพื่อป้องกัน การระบาดของโรค
พิษสุ นขั บ้า

11 โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพือ่ ให้ประชาชนที่
เจ็บป่ วยได้รับบริ การ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
และมีมาตรฐาน

ในเขตเทศบาล

เพือ่ ให้บริ การ
ประชาชนที้ ่ป่ วย
ฉุกเฉินที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
20,000 ร้อยละ50ของสุนขั และ

สุ นขั และแมวที่ไม่มีเจ้าของ
แมวไม่มีเจ้าของในเขต
ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
เทศบาลได้รับการ
โรค/สุ นขั ไม่มีเจ้าของได้รับ
ควบคุมดูแลให้ปลอดโรค การควบคุมและดูแลอย่าง
พิษสุ นขั บ้า
เป็ นระบบ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนที่เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น
ได้รับบริ การช่วยเหลือที่มี
มาตรฐานอย่างทันท่วงที
ก่อนนาส่ งโรงพยาบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

ผูน้ านักเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
นักเรี ยนที่ผา่ นการอบรมมี มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการ
ความรู ้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
ดูแลด้านสุ ขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุขฯ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ร้อยละ100ของผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินได้รับบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐาน

12 โครงการอบรมผูน้ า เพือ่ ให้ผนู้ านักเรี ยน
อบรมนักเรี ยนชั้น
นักเรี ยนส่งเสริ ม
ส่งเสริ มสุขภาพได้รับ
ป.4-5 จานวน 100 คน
สุขภาพในโรงเรี ยน ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 100 ของผูน้ า

13 โครงการอบรมผูน้ า เพือ่ ให้ผนู้ าเยาวชน
เยาวชนสาธารณสุข สาธารณสุขได้รับความรู้
ในโรงเรี ยน
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยตนเองและผูอ้ ื่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่

อบรมนักเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขต
เทศบาล จานวน 100
คน

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

ผ่านการอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจในการดูแล
ด้านสุ ขภาพ

ผูน้ าเยาวชนสาธารณสุขมีความรู้
ความเข้าใจ ในการดูแลสุ ขภาพ
อนามัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนาไปปฏิบตั ิใน
โรงเรี ยน ครอบคัว และชุมชนได้

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการส่งเสริ ม เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุได้รับการ จัดบริ การตรวจสุขภาพ
100,000
100,000
100,000
100,000
สุขภาพผูส้ ูงอายุและ ตรวจสุขภาพ และได้รับ ประเมินภาวะสุขภาพ
พร้อมจัดกิจกรรม
จัดการดูแลผูส้ ูงอายุ การรักษาอย่างต่อเนื่อง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ระยะยาว
เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุมีความรู้ ดูแลตนเองให้กบั
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ในเขตเทศบาล

15 โครงการป้องกัน
เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่
และแก้ไขปัญหา
เรื่ องเพศศึกษาและ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาใน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ผลกระทบที่เกิดจากการมี เขตเทศบาล จานวน
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 100 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กอง
100,000 ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุ 1. ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ได้รับบริ การตรวจสุ ขภาพ ได้รับการบริ การตรวจ
สาธารณสุขฯ
และคัดกรองโรคเบื้องต้น สุ ขภาพและรักษาอย่าง
ร้อยละ 100 ของผูส้ ู งอายุที่ ต่อเนื่ อง
เข้าร่ วมกิจกรรมมีสุขภาพดี 2.ผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชี วิตดีข้ ึน
3. ผูส้ ู งอายุได้รับการดูแล
แบบองค์รวมจากทีมสห
สาขาวิชาชี พ
กอง
30,000 ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่ 1. นักรี ยนมีความรู้ความ
เข้าอบรม มีความรู ้ความ เข้าใจในการปฏิบตั ิตนเพื่อ
สาธารณสุขฯ
เข้าใจในการปฎิบตั ิตวั
ป้ องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
ป้ องกันการตั้งครรภ์ก่อน อันควร
วัยอันควร
2. ลดอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อมในวัยรุ่ น
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการแพทย์แผน เพือ่ ให้ความรู้ สามารถนา จัดกิจกรรมให้ความรู้ดา้ น
50,000
50,000
50,000
50,000
ไทย
ภูมิปัญญาและสมุนไพร แพทย์แผนไทยแก่ผสู้ ูงอายุ
ผูพ้ ิการ และประชาชนใน
ไทยไปใช้ในการดูแล
เขตเทศบาล
สุขภาพตนเองและ
17 โครงการปลอดหนู 1.เพื่อป้องกันการเกิดโรค
กาจัดหนูในชุมชนและ
ระบาดภายในชุมชนและตลาด ตลาดสด
ปลอดโรค
2.เพือ่ ป้องกันการขยายพันธ์
ประชาชนสุขภาพดี
ของหนู

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 90 คน ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้และ
สุขภาพดีข้ ึนจากการ
บาบัดด้วยแพทย์แผน
ไทย
20,000 ร้อยละ80ของตลาดสด
และหลังคาเรื อนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดาเนิ นการ กาจัดหนู

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
1. ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ประชาชนทัว่ ไปมีสุขภาพดี
2. ร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการบาบัดและฟื้ นฟู
สุ ขภาพด้วยแพทย์แผนไทย
อย่างถูกต้อง

1.ประชาชนปลอดโรคที่เกิด
จากหนูเป็ นพาหนะ
2.ลดจานวนหนูในตลาดสด
และบ้านเรื อน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการตลาดสดดี เพือ่ ปรับปรุ งพัฒนาตลาด ปรับปรุ งพัฒนาตลาด
50,000
50,000
50,000
50,000
มีมาตรฐาน
สดให้เป็ นตลาดสดน่าซื้ อ สดในเขตเทศบาลให้
ตามมาตรฐาน
น่าซื้ อตามมาตรฐาน
ปี ละ 1 ครั้ง

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

ร้อยละ100 ของตลาดสด
เทศบาลได้มาตรฐานตาม
หลักสุ ชาภิบาลของกรม
อนามัย ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่บริ โภคอาหาร
ปลอดภัยและสุขภาพดี

1. ตลาดสดได้รับการปรับปรุ ง
พัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เป็ นตลาดสดน่าซื้อ 2.
ประชาชนได้บริ โภคอาหารที่
ปลอดภัยและมีสุขภาพ

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
สุ ขาภิบาลอาหารสาหรับผู้
ประกอบกิจการด้านอาหาร
หลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารสาหรับผูส้ มั ผัสอาหาร
ของกรมอนามัย

ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัส
อาหารมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบตั ิตวั ตามหลัก
สุ ขาภิบาลอาหารและจาหน่าย
อาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค

กอง
สาธารณสุขฯ

ผูป้ ระกอบการร้านเสริ มสวย
และแต่งผม มีความรู ้ เข้าใจ
และตระหนักต่อการพัฒนา
สถานประกอบการให้มี
ความสะอาดปลอดภัยต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการอบรมผู้ เพือ่ อบรมให้ความรู้ดา้ น
ประกอบกิจการและ สุขาภิบาลอาหาร สุข
ผูส้ มั ผัสอาหาร
วิทยาส่วนบุคคล และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม
หลักสูตรที่กาหนด

อบรมผูป้ ระกอบ
กิจการและผูส้ มั ผัส
อาหารในเขตเทศบาล
ปี ละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20 โครงการอบรมร้าน เพือ่ อบรมให้ความรู้
เสริ มสวยและแต่งผม ผูป้ ระกอบการร้านเสริ ม
สวยและแต่งผม

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผูป้ ระกอบการร้าน
เสริ มสวยและแต่งผม
ในเขตเทศบาล ปี ละ 1
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบตั ิได้
ถูกต้อง
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุ งซ่อมแซมตลาดสด ปรับปรุ งซ่อมแซมตลาดสด
21 ปรับปรุ งและ
100,000
100,000
ซ่อมแซมตลาดสด เทศบาล2ให้อยูใ่ นสภาพมัน่ คง เทศบาล ตามแบบที่
แข็งแรงเหมาะแก่การค้าขาย เทศบาลกาหนด จานวน 2
เทศบาล1
และประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละ100ของตลาดสด
เทศบาลได้มาตรฐานตาม
หลักสุ ขาภิบาลของกรม
อนามัย

แห่ง

22 โครงการป้องกัน
เพือ่ ควบคุมและป้องกัน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุก
และควบคุมโรคมือ การระบาดของโรคมือ เท้า แห่งในเขตเทศบาล
เท้า ปาก
ปาก

25,000

23 โครงการจักรยาน
รวมใจ คนไทย
สุขภาพดี

60,000

1.เพื่อปรับเปลี่ยนและส่งเสริ ม
พฤติกรรมสุ ขภาพประชาชนด้าน
การรับประทานอาหารและการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสม
2.เพื่อส่ งเสริ มการใช้จกั รยานเป็ น
วิถีชีวิตในการออกกาลังกาย ลด
ค่าใช้จ่าย และลดพลังงาน

แบบ ผ. 02

จัดกิจกรรมอบรมและ
รณงค์ปั่นจักรยานรวม
ใจคนไทยสุขภาพดี ปี
ละ 1 ครั้ง

25,000

25,000

25,000

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
1.ตลาดสดเทศบาลมีความ
มัน่ คงแข็งแรงและป้ องกัน
การเกิดอัคคีภยั
2.ประชาชนที่มารับบริ การ
ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

25,000 ร้อยละ 90 ของศูนย์พฒั นา อัตราการป่ วยด้วย โรค
เด็กเล็กปลอดจากโรคมือ มือ เท้า ปากในเด็กเล็ก
เท้า ปาก ร้อยละ 90 ของ
จานวนลดลง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

เด็กเล็กปลอดจากโรคมือ
เท้า ปาก

60,000

60,000

60,000

60,000

1.ร้อยละ 80 ของประชาชนที่
เข้าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการป้องกันโรค
ได้ 2.ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมรณรงค
ปั่นจักรยาน

1.ประชาชนทัว่ ไปมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
และ ออกกาลังกายที่ถูกต้อง
2.ประชาชนทัว่ ไปมีการออก
กาลังกายด้วยการปั่ น
จักรยานมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000
440,000
440,000
440,000
24 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท
การดาเนินงานตาม ชุมชนจัดทาโครงการ
พระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุ ขตาม จานวน 22 ชุมชน จัดทา
แนวทางโครงการ หนังสื อกรมส่งเสริ มการปกครอง โครงการพระราชดาริ ด้าน
พระราชดาริ ดา้ น
ท้องถิ่นด่วนที่สุด มท 0810.5/ว สาธารณสุข
1745 ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2560
สาธารณสุข
25 โครงการก่อสร้างรั้ว
ลวดหนามบริ เวณ
บ่อบาบัดน้ าเสีย
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพื่อเป็ นการป้ องกันการ
โจรกรรมจากบุคคลภายนอก
และเป็ นการชี้ แนวเขตของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง (บ่อ
บาบัดน้ าเสี ย)

รวม

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
ยาวประมาณ 235 เมตร
พร้อมประตูกรงเหล็ก
จานวน 1 บาน

-

-

25 โครงการ

1,955,000

1,855,000

135,000

2,090,000

-

1,855,000

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

440,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่เข้าร่ วม
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ โครงการสามารถนา
ความเข้าใจในการ
ความรู้ไปปฏิบตั ิ และ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ครอบครัว และชุมชน ตนเองและผูอ้ ื่นได้

-

ร้อยละ 100 ของ
ทรัพย์สินทางราชการ
ไม่สูญหาย

บ่อบาบัดน้ าเสียเทศบาล
เมืองอ่างทองมีความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน
ที่จะไม่สูญหาย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

1,955,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมัน่ คง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการแข่งขัน เพื่อส่งเสริ มการออกกาลัง จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน/
300,000
300,000
300,000
300,000
กายให้แก่ประชาชน และ จัดส่งและเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
กีฬาประชาชน

2 โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

เหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง

เป็ นการเชื่อม
ความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างประชาชน

เพื่อส่งเสริ มการเล่นกีฬาและออก
กาลังกาย และเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เหล่า
กาชาดจังหวัดอ่างทอง
(ตามหนังสื อที่ สช.อท
150/ 2559ลว.28 มี.ค.59)

สนับสนุนงบประมาณให้แก่เหล่า
กาชาดจังหวัดอ่างทอง

110,000

110,000

110,000

110,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
300,000 ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าร่ วม ประชาชนมีสุขภาพ กองสวัสดิการ
กิจกรรมมีความพึงพอใจ แข็งแรง มีกิจกรรมทา
สังคม
ให้ห่างไกลยาเสพติด
มีความสามัคคี
ปรองดองกัน

110,000

ร้อยละ 100 ของงบประมาณ
ที่อุดหนุนให้กาชาดจังหวัด
สามารถนาไปใช้ในการ
บริ หารจัดการกิจกรรมได้
เกิดประโยชน์และเกิด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เพิ่มขึ้น

เหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทองสามารถ
ดาเนิ นกิจกรรมเพือ่
ช่วยเหลือสังคมได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน
สนับสนุนงบประมาณ/กิจกรรม
3 โครงการ
100,000
100,000
100,000
100,000
ทานุบารุ งศาสนาและ
ให้แก่สถาบันทางศาสนา มูลนิ ธิ
สนับสนุนสถาบัน
ส่งเสริ มกิจกรรมของ
และชมรม
ทางศาสนามูลนิ ธิ มูลนิธิชมรมที่เป็ น
และชมรม
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น
4 โครงการป้องกัน เพือ่ รักษาสวัสดิภาพ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
และแก้ไขปัญหายา ของประชาชนในพื้นที่ สถานี ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
เสพติด(ตารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง)

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80 ของสถาบันทาง
ศาสนาได้รับการทานุบารุ ง
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมเกิด
ประโยชน์มากขึ้น

ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การแพร่ ระบาด
ของยาเสพติดลดลง ร้อยละ
80

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ
สถาบันทางศาสนามี
ความเจริ ญ รุ่ งเรื อง
ประชาชนได้ประโยชน์
จากสถาบันทางศาสนา
มูลนิ ธิและชมรมทาให้มี
ความสามัคคีกลมเกลียว
ในสังคม
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน ปั ญหาอาชญากรรม

5 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัด
อ่างทอง

เพือ่ ทางานบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่น
ต่อต้านยาเสพติดที่แพร่
ระบาด

สนับสนุนงบประมาณ/
กิจกรรมตามที่หน่ วย งานเสนอ
ขอศูนย์อานวยการป้ องกันและ
ปราบ ปรามยาเสพติดจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง(ศอ.ปส.จ.อท.)
ตามหนังสื อที่ อท 018/ว1272
ลว. 31 มี.ค.59

100,000

6 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด(ตารวจภูธร
เมืองอ่างทอง)

เพือ่ ทางานบูรณาการ สนับสนุนงบประมาณ/
ร่ วมกับหน่วยงานอื่น กิจกรรมสถานี ตารวจภูธรเมือง
ต่อต้านยาเสพติดที่แพร่ อ่างทอง
ระบาด

100,000

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลงร้อยละ80

100,000

100,000

100,000

และยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

100,000 ร้อยละ80ของประชาชนมี ปั ญหาอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลงร้อยละ80

และยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการอุดหนุน เพือ่ ทางานบูรณาการ สนับสนุนงบประมาณ/กิจกรรม
100,000
100,000
100,000
100,000
ร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานราชการที่
เงินสนับสนุน
ตามที่จาเป็ น
ขอรับการสนับสนุน
ให้แก่หน่วยงาน
ราชการที่ขอรับ
การสนับสนุน
รวม

7 โครงการ

910,000

910,000

910,000

910,000

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ80ของหน่วยงาน
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมได้ร้อยละ80ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ
ปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

910,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริ ม เพื่ออบรมให้ความรู้ จัดอบรมจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
แนะแนวในการดาเนิ น คุณภาพชีวิตตรวจเยีย่ มเก็บ
และพัฒนา
ชี วิตและจัดกิจกรรม ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวและ
คุณภาพชีวิตผูด้ อ้ ย
ส่งเสริ มคุณภาพชี วิต ศึกษาดูงานให้แก่ผดู ้ ว้ ยโอกาส
โอกาสและ
พร้อมศึกษาดูงาน
พร้อมครอบครัว 22 ชุมชน
ครอบครัว

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 80 ของผูด้ อ้ ยโอกาส ผูด้ อ้ ยโอกาสพร้อม
พร้อมครอบครัว ทั้ง 22
ครอบครัวมีคุณภาพ
ชุมชน มีคุณภาพชี วิตดีข้ ึน ชีวิตที่ดีข้ ึน
ร้อยละ 80 ของผูด้ อ้ ยโอกาส
พร้อมครอบครัวมีความรู้
และแนวทางดาเนินชีวิตดีข้ ึน

2 โครงการสานสาม เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่
ความสัมพันธ์ให้
ครอบครัวทุกชุมชนในเขต
วัย

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ80 ของครอบครัวเกิด

สถาบันครอบครัว

เทศบาล

เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
ความสัมพันธ์ให้คนใน
สังคมเห็นความสาคัญ
ของผูส้ ูงอายุ

จัดอบรม/จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตและศึกษาดูงาน
ให้กบั ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
22 ชุมชน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 80 ของผูส้ ูงอายุมี

3 โครงการส่งเสริ ม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

ครอบครัวเกิดความรัก
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ ความสามัคคีและมี
ดีข้ ึน ร้อยละ 80 ของ
ปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ครอบครัวได้รับความรู้จาก
การอบรมและศึกษาดูงาน
ความรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ร้อยละ 80ของคนในสังคม
ให้ความสาคัญกับผูส้ ูงอายุ
มากขึ้น

ผูส้ ูงอายุได้รับการ
ส่ งเสริ มกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดสุขภาพ
ที่ดีท้งั ทางร่ างกาย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการส่งเสริ ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการพัฒนาสตรี
500,000
500,000
100,000
100,000
100,000
จานวน 1 รุ่ น
พัฒนากิจกรรม ของสตรี
สตรี
เพื่ออบรมให้ความรู้ดา้ น จัดอบรมผูป้ ระกอบอาชี พขับ
กฎหมายจราจร ให้กบั ผู้ รถจักรยานยนต์และขับสามล้อ
ขับขี่จกั รยานยนต์รับจ้าง แดงรับจ้าง จานวน 1 รุ่ น
และสามล้อแดงสร้าง
ระเบียบวินยั และความ
ปลอดภัยให้กบั ผูข้ บั ขี่
สร้างจิตสานึกในการ
รักษากฎจราจร

100,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อสร้างคุณธรรม
จัดอบรมและจัดกิจกรรมให้กบั
6 โครงการ
จริ ยธรรมให้กบั เด็กและ เด็กและเยาวชนในการส่งเสริ ม
ครอบครัว
เยาวชนในชุมชน
จริ ยธรรม
คุณธรรมนา
สังคมไทยเข้มแข็ง

50,000

50,000

50,000

50,000

5 โครงการส่งเสริ ม
ให้ความรู้กฏ
จราจรให้กบั ผู้
ประกอบอาชีพ
ขับรถจักรยาน
ยนต์และขับสาม
ล้อแดงรับจ้าง

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ100 ของกลุ่มสตรี ที่
เข้าร่ วมกิจกรรมมีความ
มัน่ คงแข็งแรง

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
สถาบันสตรี มีความ
เข้มแข็งลดปัญหา
เกี่ยวกับสตรี

100,000 ร้อยละ20จของผูข้ บั ขี่ที่ได้รับ

ผูข้ บั ขี่รถยนต์รับจ้าง
การอบรม ร้อยละ80ของผูเ้ ข้า และผูข้ บั สามล้อแดงมี
รับการอบรมมีความรู้เรื่ องกฏ ความรู้ความเข้าใจใน
จราจร
กฏจราจรมีความ
ปลอดภัยและลด
อุบตั ิเหตุในการขับขี่

50,000 ร้อยละ80 ของเด็กและ

เยาวชนได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ร้อยละ80 ของเด็กและ
เยาวชนคุณธรรม จริ ยธรรม
มากขึ้น

เด็กเยาวชนในชุมชนได้
ร่ วมกันใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การจัดกิจกรรม

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้มีสนามเด็กเล่น ปรับปรุ งซ่อมแซมเครื่ องเล่น
7 โครงการ
100,000 100,000
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 ของจานวน
อุปกรณ์เครื่ องเล่นเครื่ องออก
เครื่ องออกกาลังกาย เด็ก และเครื่ องออกกาลังกาย
ปรับปรุ งและ
กาลังกายได้รับการปรับปรุ ง
อุปกรณ์ของเล่นเด็ก ให้ เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่นและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
ซ่อมแซม ร้อยละ 80 ของ
เด็กเล่น เพื่อให้เด็กมี ทากิจกรรม
สนามเด็กเล่นหรื อ สถานที่เล่นและทา
ชุมชนมีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
เครื่ องออกกาลังกายไว้
เครื่ องออกกาลัง กิจกรรม
บริ การประชาชน
กาย(แผนชุมชน)
ชุมชนได้เรี ยนรู้และมี มีศูนย์พฒั นาชุมชนใน
8 โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัว ส่วนร่ วมในการพัฒนา ครอบครัวชุมชนจานวน 2 ศูนย์
สถาบันครอบครัว
ในตาบลบางแก้ว และตาบล
ในชุมชน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

1,440,000

1,440,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

ตลาดหลวง

รวม

8 โครงการ

ร้อยละ80ของครอบครัวใน
ชุมชนได้รับการดูแล มีศูนย์
พัฒนาครอบครัวครบร้อยละ
100

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
เด็กเยาวชน มีสถานที่
สาหรับทากิจกรรมไม่
มัว่ สุมกับยาเสพติด

ในชุมชนมีศูนย์พฒั นา
ครอบครัวเพื่อให้
คาปรึ กษาแนะนานา
การแก้ไขปัญหา
ครอบครัว

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดฝึ กอบรมทบทวน ฝึ กอบรมหรื อทบทวน อปพร.
1 โครงการฝึ ก
100,000
100,000
100,000
100,000
อาสาสมัครป้องกันภัย ปี ละ 1 ครั้ง
ทบทวน
ฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อน (อปพร.)
2 โครงการจัดตั้งจุด
บริ การประชาชน
เพือ่ ป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

เพื่ออานวยความ
ตั้งจุดบริ การประชาชน จานวน
สะดวกและเพื่อป้อง 2 จุดในเขตเทศบาล
ปรามการเกิดอุบตั ิเหตุ
ทางถนน

150,000

150,000

150,000

150,000

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละ10 ของ อปพร.

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

สมาชิ กอปพร. มี
เข้าร่ วมฝึ กอบรม
ทักษะความชานาญใน
ทบทวน และมีความรู้ การป้องกันและ
และทักษะเพิ่มมากขึ้น บรรเทาสาธารณภัย

150,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนเกิดความ
ประชาชนได้รับ
มัน่ ใจในความ
ความพึงพอใจในการ ปลอดภัยในชี วิตและ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ทรัพย์สิน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดฝึ กอบรมให้ความรู้ ฝึ กอบรมและสาธิตการใช้
3 โครงการ
50,000
50,000
50,000
50,000
กับชุมชน ครู นักเรี ยน อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น
ฝึ กอบรมการ
และเจ้าหน้า ที่
ป้องกันและระงับ สถานศึกษา, กลุ่มพลัง
อัคคีภยั
มวลชน

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 20 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ประชากรสามารถใช้ สามารถนาความรู ้ไป
อุปกรณ์ในการดับเพลิง ปฏิบตั ิและแก้ไข
เบื้องต้นได้
สถานการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

4 โครงการ
เสริ มสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย

จัดฝึ กอบรมและ
ฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมแผนอพยพ
ฝึ กซ้อมแผนอพยพ
เหตุเกิดอุทกภัย
ั
ให้กบชุมชนพื้นที่เสี่ยง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ90 ของ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

5 โครงการ
ช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู ้
ประชาชนผูป้ ระสบสา ประสบสาธารณภัยตาม
ธารณภัยด้านต่างๆใน ระเบียบหน้าที่สงั่ การต่างๆ
เขตเทศบาล

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ90 ของ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

6 โครงการขยายท่อ
ประปาดับเพลิง

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์
ในการป้องกันและ
ปี ละ 2 จุด
ระงับอัคคีภยั

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 90 ของ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

ประชาชนเกิดความ
ประชากรในพื้นที่เสี่ยง มัน่ ใจในการป้องกัน
ได้รับความพึงพอใจ และบรรเทาสาธารณภัย
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย

สามารถช่วยเหลือ ผู้
ผูป้ ระสบภัยได้รับการ ประสบความ
ช่วยเหลือ
เดือดร้อนด้านสา
ธารณภัย

การป้องกันและ
ประชาชนได้รับ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ความพึงพอใจในการ ประสิ ทธิ ภาพ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ประชาชนเกิดความ
มัน่ ใจในความ
ปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ปรับปรุ งซ่อมแซมรถยนต์
7 โครงการ
200,000
200,000
200,000
200,000
ปรับปรุ งซ่อมแซม ในการป้องกันและ บรรทุกน้ าปี ละ 1 คัน
ระงับอัคคีภยั
รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิง
8 โครงการติดตั้ง
เครื่ องสูบน้ าท่อ
แห้งและวางท่อ
สูบน้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยา

เพื่อสู บน้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยาเติมใส่ ถงั
รถยนต์บรรทุกน้ า และ
รถยนต์ดบั เพลิงเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงาน

ติดตั้งเครื่ องสูบน้ าท่อแห้งและ
วางท่อสูบน้ าขนาด 4 นิ้ว ความ
ยาว 36 เมตร จากแม่น้ า
เจ้าพระยา หน้าสานักงาน
เทศบาล

-

-

200,000

-

9 โครงการ
สนับสนุนศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
สานักงานส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทองในการ
ช่วยเหลือประชาชน

สนับสนุนงบประมาณให้
สานักงานส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็ น
"สถานที่กลาง"ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่ วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ในการ
ช่วยเหลือประชาชน

100,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000

1,000,000

1,400,000

1,200,000

รวม

9 โครงการ

แบบ ผ. 02
ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
200,000 ร้อยละ 90 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

ประชาชนเกิดความ
ประชาชนได้รับ
มัน่ ใจในความ
ความพึงพอใจในการ ปลอดภัยในชี วิตและ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ทรัพย์สิน

- 1.จานวนเครื่ องสูบน้ า

ประชาชนได้รับความ
ท่อแห้งที่ติดตั้งจานวน ปลอดภัยในการใช้
1 จุด 2.ร้อยละ80
ชีวิตประจาวัน
ของประชาชนในเขต
เทศบาลมีความพึงพอใจ

100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับการ
ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว
ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ เป็ นระบบ

1,200,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

5,800,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่สังคมมัน่ คง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชี วติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งกล้อง เพื่อเฝ้าระวังความ
ติดตั้งกล้องวรจรปิ ด
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
ปลอดภั
ย
ให้
แ
ก่
วงจรปิ ด
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน ปี ละ 12 จุด

รวม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แบบ ผ. 02
ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้ รับ

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
สานัก
1,000,000 1.จานวนกล้องวงจรปิ ดที่ ประชาชนได้รับ
ติดตั้งจานวน 12 จุด 2. ความปลอดภัยใน ปลัดเทศบาล
ร้อยละ80 ของประชาชน
การใช้
ในเขตเทศบาลมีความพึง
ชีวิตประจาวัน
พอใจ
1,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่สังคมมัน่ คง และเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชี วติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,000,000
17,000,000
18,000,000
19,000,000
1 โครงการช่วยเหลือ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุ
มอบเบี้ยยังชีพและการ
ผูส้ ูงอายุ
ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ครอบครัว
ตามโครงการให้
กลุ่มเป้าหมาย
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
2 โครงการช่วยเหลือ เพื่อให้คนพิการ มอบเบี้ยยังชีพและการ
คนพิการ
ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ครอบครัว
ตามโครงการให้
กลุ่มเป้าหมาย
3 โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยเอดส์

เพื่อให้ผปู้ ่ วยเอดส์ มอบเบี้ยยังชีพและการ
ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ครอบครัว
ตามโครงการให้
กลุ่มเป้าหมาย

30,000

30,000

30,000

30,000

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้ รับ

20,000,000 ร้อยละ 100ของผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุได้รับการดูแล
ได้รับเบี้ย ยังชีพ ร้อยละ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
100ของผูส้ ูงอายุได้รับ ความสุข
การดูแล

5,000,000 ร้อยละ100ของคนพิการ คนพิการได้รับการดูแล

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิ การ
สังคม

และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข

กอง
สวัสดิ การ
สังคม

ผูป้ ่ วยเอดส์ได้รับการดูแล
เอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อย และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ละ 100ของผูป้ ่ วยเอดส์ ความสุข
ได้รับการดูแล

กอง
สวัสดิ การ
สังคม

ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ
100ของคนพิการได้รับ
การดูแล

30,000 ร้อยละ 100 ของผูป้ ่ วย
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน ด้ านคุณภาพชี วติ การศึกษา ศาสนาและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนการ เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบ
500,000
500,000
500,000
500,000
ด
าเนิ
น
กิ
จ
กรรมตาม
ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนหลักประกัน
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ข
อง
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
กองทุ
น
หลั
ก
ประกั
น
สุ ขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง สุขภาพระดับท้องถิ่น จานวน 1 กองทุน
5 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมของ
กองทุนฯตามประกาศ
คณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่
อปท.

รวม

สนับสนุนงบประมาณ/
กิจกรรมให้แก่กองทุน
สวัสดิ การชุมชนเทศบาล
เมืองอ่างทอง

200,000

200,000

200,000

200,000

5 โครงการ

19,730,000

21,230,000

22,730,000

24,230,000

แบบ ผ. 02
ตัวชีว้ ดั
(KPI)

2570
(บาท)
500,000 ร้อยละ90ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลและเสริ มสร้าง
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพ
200,000 สมาชิกกองทุน
สวัสดิ การชุมชนฯ
ได้รับการดูแลทัว่ ถึง
จานวน 765 คน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้ รับ
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริ การด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทัว่ ถึงและมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ้น
สมาชิกกองทุนมี
หลักประกันความ
มัน่ คงในชีวิต เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เกิดการทางานเป็ นหมู่
คณะ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สวัสดิ การ
สังคม

25,730,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรั บองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
440,000
1 โครงการปรับปรุ งท่อ เพือ่ ปรับปรุ งท่อ
ปรับปรุ งท่อระบายน้ าใน
ระบายน้ าในชุมชน ระบายน้ าในชุมชนให้ เขตเทศบาล
ใช้งานได้อย่างมี
(แผนชุมชน)

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000
440,000
440,000

ประสิ ทธิภาพ

2 โครงการปรับปรุ ง เพือ่ ปรับปรุ งและขุด ปรับปรุ งและขุดลอก
และขุดลอกคลองใน ลอกคลองในชุมชน คลองในเขตเทศบาล
ให้สามารถระบายน้ า
ชุมชน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กอง
440,000 ร้อยละ 100 ของท่อ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบายน้ าในเขตได้รับ ในการระบายน้ าใน สาธารณสุ ขฯ
การปรับปรุ งและลอก ชุมชน
(ช่างสุขาภิบาลฯ)
ท่อระบายน้ า

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ100ของ
คลองได้รับการ
ปรับปรุ งและขุด
ลอก

เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ในการระบายน้ า
เพิม่ พื้นที่รองรับน้ า
ในลาคลองและเพือ่
ป้องกันน้ าท่วม

กอง
สาธารณสุ ขฯ
(ช่างสุขาภิบาลฯ)
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
3 โครงการวางท่อ
เพื่อให้มีระบบท่อ วางท่อระบายน้ าถนน
ระบายน้ าทิ้งถนน
ระบายน้ าทิ้งที่ดี เทศบาล 8
เทศบาล 8 (แผน
ชุมชน)

4 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้ ถนน
เทศบาล 10 (มาจาก
แผนชุมชน)

เพื่อให้มีระบบท่อ วางท่อระบายน้ าถนน
ระบายน้ าทิง้ ที่ดี เทศบาล 10 จานวน 1
เส้น

-

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล

เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
มีไฟฟ้ าแสงสว่าง บริ เวณทางเข้าหลัง
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
เพียงพอ

110,000

อ่างทอง และบริ เวณทางเข้า
หมูบ่ า้ นชัยอารี ย ์

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

500,000 ระบบระบายน้ าที่ได้
มาตรฐานในการ
ระบายน้ าเสี ยจาก
ชุมชน และเป็ นการ
บริ หารจัดการน้ าใน
ฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-

-

-

500,000 ระบบระบายน้ าที่ได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
เพิ่ม
กอง
ประสิ ทธิภาพใน สาธารณสุ ขฯ
การระบายน้ าใน (ช่างสุขาภิบาลฯ)
ชุมชน

เพิ่ม

มาตรฐานในการ
ประสิ ทธิภาพใน
ระบายน้ าเสี ยจาก
การระบายน้ าใน
ชุมชน และเป็ นการ
ชุมชน
บริ หารจัดการน้ าใน
ฤดูฝนและฤดูน้ าหลาก
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-

-

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันปัญหา
อาชญา กรรมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ครัวเรื อนภายใน
เขตเทศบาลมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุ ขฯ
(ช่างสุขาภิบาลฯ)

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ติดตั้งไฟฟ้าโคมโซเดียม
สาธารณะโคมโซเดียม มีไฟฟ้ าแสงสว่าง บริ เวณถนนเลียบคลองชล
ถนนเลียบคลอง
ประ ทานหน้าองค์การ
เพียงพอ
ชลประทานหน้า
องค์การโทรศัพท์ (ฝั่ง
เหนือ) (จากแผนชุมชน)

7 โครงการเปลี่ยน
สายไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตชุมชนทั้ง 22
ชุมชน

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

-

-

360,000

360,000 ร้อยละ 80 ของ

-

-

700,000

700,000 ร้อยละ 100ของ
สายไฟฟ้า
สาธารณะได้รับ
การปรับปรุ ง
เปลี่ยนใหม่ท้งั 22
ชุมชน

โทรศัพท์ (ฝั่งเหนือ)จากแยก
บ้านรอถึงบ้านรอซอย 2

เพือ่ เปลี่ยนสายไฟฟ้า
ของไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตชุมชน ซึ่งมี
สภาพเก่า จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนเพือ่ ความ
ปลอดภัย

เปลี่ยนสายไฟฟ้าสาธารณะ
ของไฟฟ้าสาธารณะในเขต
ชุมชน ซึ่งมีสภาพเก่า
จาเป็ นต้องเปลี่ยนเพือ่ ความ
ปลอดภัย

เพือ่ กาหนดเขตพื้นที่ ก่อสร้ างหลักเขต
8 ก่อสร้ างหลักเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง ที่อยูใ่ นความ
เทศบาลจานวน 10 หลัก
รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรื อนภายใน
ประชาชนมีไฟฟ้าแสง เขตเทศบาลมี
สว่างป้องกันปัญหา
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อาชญากรรมปลอดภัย
เพียงพอ
ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

กองช่าง

250,000 หลักเขตที่ได้รับ เขตพื้นที่อยูใ่ นความ
การก่อสร้างจานวน รับผิดชอบของ
เทศบาลได้รับการ
10 หลัก

กองช่าง

พัฒนาอย่างทัว่ ถึง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
9 โครงการก่อสร้ าง
เพื่อ
จัดทา/ติดตั้งป้ายบอก
ป้ายบอกเส้นทาง
ประชาสัมพันธ์ เส้นทางและสถานที่
และสถานที่ในเขต ให้ประชาชน
จานวน 20 ป้าย (แยกเป็ น
เทศบาล
ทัว่ ไปได้รู้จกั
3 เขตเลือกตั้ง)
เส้นทางและ
สถานที่ดีข้ นึ
เพือ่ เตือนให้
ติดตั้งเสาและฐานราก
10 โครงการติดตั้งป้าย
เครื่ องหมายจราจร(ป้าย
เตือนระวัง)ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ประชาชนที่ใช้
ยวดยานพาหนะบน
ถนนในการสัญจรใช้
ความระมัดระวังใน
การขับขี่

พร้อมติดตั้งป้ ายจราจร
อลูมิเนี ยมเตือนระวังทาง
แยกและระวังเด็ก จานวน
36 ชุด

11 โครงการติดตั้งฝังหมุด

เพือ่ ให้ประชาชนที่ใช้
ยานพาหนะบนถนนรู ้
แนวถนนขณะขับขี่
ยานพาหนะในเวลา
กลางคืนความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

ติดตั้งฝังหมุดลูกแก้ว
สะท้อนแสงหลอด LED
พลังแสงอาทิตย์ จานวน
190 ชุด

ลูกแก้วสะท้อนแสง
หลอด LED พลัง
แสงอาทิตย์ ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนทัว่ ไปได้
รู ้จกั เส้นทางและ
ร้อยละ 90 ของ
สถานที่ในเขต
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
เทศบาลดีข้ นึ ผู ้
พึงพอใจ
สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกเร็ ว

-

-

300,000

300,000 จานวนป้ ายติดตั้ง

-

-

300,000

300,000 จานวนป้ ายที่ติดตั้ง ประชาชนได้รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละ 90 ของ
ความปลอดภัย
ผูใ้ ช้บริ การมีความ ในชีวิตและ
พึงพอใจ
ทรัพย์สิน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนป้ายที่ติดตั้ง
ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ทาสี ทางเท้าแสดง
12 โครงการจัดทา
เครื่ องหมายจราจร ให้ประชาชนทัว่ ไป เครื่ องหมายจราจร
ได้รู้จกั เครื่ องหมาย
ภายในเขตเทศบาล
จานวนพื้นที่ 2,853
จราจร ใช้เป็ น
เมืองอ่างทอง
ตารางเมตร
แนวทางปฏิบตั ิที่

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ตีเส้นจราจรและทาง
จราจรและทางม้าลาย
ให้ประชาชนทัว่ ไป ม้าลาย จานวนพื้นที่
ตามถนนสายต่างๆภายใน ได้รู้จกั เครื่ องหมาย
2,000 ตารางเมตร
เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จราจร ใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิที่
ถูกต้องตามกฎหมาย

14 โครงการก่อสร้ าง
ระบบบาบัดน้ าเสี ย
ชุมชนเมืองใหม่ชยั
มงคล

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างระบบบาบัด น้ า
ได้รับความ
เสี ย พร้ อมปรับปรุ งภูมิ
ปลอดภัย และ
ทัศน์ จานวน 1 แห่ง
รักษาสิ่ งแวดล้อม

-

4,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

500,000

500,000 จานวน
เครื่ องหมายที่ติดตั้ง
ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ ช้บริ การมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความรู ้และ
ปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

-

-

500,000

500,000 จานวนพื้นที่ที่
ดาเนินการป้ ายที่
ติดตั้ง ร้อยละ 90
ของผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความรู ้และ
ปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

-

-

-

-

ถูกต้องตามกฎหมาย

13 โครงการจัดทาตีเส้น

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนในเขต
จานวนระบบ
กอง
บาบัดน้ าสี ย จานวน เทศบาลได้รับความ สาธารณสุขฯ
ปลอดภัยและรักษา
1 แห่ ง
(ช่างสุขาภิบาลฯ)
สิ่ งแวดล้อม
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
15 โครงการติดตั้งระบบ เพื่อลดอุบตั ิเหตุ ปรับปรุ งจุดเสี่ ยงในการ
500,000
เตือนอุบตั ิเหตุทาง ทางถนน
เกิดอุบตั ิเหตุในเขต
แยกที่เป็ นจุดเสี่ ยงใน
เทศบาลเมืองอ่างทองปี
เขตชุมชน 22 ชุมชน
ละ 10 จุด
16 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุ งซ่อมแซม
เสาไฟฟ้าไฮแมท

เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า
มีแสงสว่างที่
ไฮแมทที่เสี ยหายให้ใช้
เพียงพอ
การได้ จานวน 6 ต้น

17 โครงการก่อสร้ าง
ป้ายชื่อชุมชน

เพื่อ
จัดทา/ติดตั้งป้ายบอกชื่อ
ประชาสัมพันธ์ ชุมชนจานวน 22 ป้าย
ให้ประชาชน
ทัว่ ไปได้รู้จกั อาณา
เขตบริ เวณชุมชน

-

1,140,000

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

500,000 ร้อยละ 100 ของการ ความปลอดภัยของ
แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ
ในเขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
อ่างทองในด้าน
การจราจร
ในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ้าที่พอเพียง
สาหรับใช้ในการ
สัญจร

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

500,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันปัญหา
อาชญากรรมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

-

-

-

-

จานวนป้ายติดตั้ง ประชาชนทัว่ ไป กองสวัสดิการ
ร้อยละ 90 ของ
ได้รู้จกั อาณาเขต
สังคม
ผูใ้ ช้บริ การมีความ บริ เวณของชุมชน
พึงพอใจ

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
18 โครงการปรับปรุ ง เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจร
ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว
ซ่อมแซมผิวจราจร ได้รับความ
320 เมตร หรื อคิดเป็ นพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สะดวกสบายและ
ไม่นอ้ ยกว่า 1,760 ตาราง
ถนนหมู่บา้ นเปี่ ยมสุข ปลอดภัยจากการใช้ เมตร จานวน 1 สาย ตาม
เส้นทาง
7เฟส1
แบบที่เทศบาลกาหนด

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

600,000

-

-

-

จานวนถนนที่ได้
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐาน จานวน 1 มาตราฐาน
เส้น / ร้อยละ 90 ของ
จานวน 1 สาย
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนพึงพอใจ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

19 โครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ถนนหมู่บา้ นเปี่ ยมสุข
8

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยจากการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
314 เมตร หรื อคิดเป็ นพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,884 ตาราง
เมตร จานวน 1 สาย ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

550,000

-

-

-

-

จานวนถนนที่ได้
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐาน จานวน 1 มาตราฐาน
เส้น / ร้อยละ 90 ของ
จานวน 1 สาย
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนพึงพอใจ

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมถนนซอย
หลังศูนย์นิสสัน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยจากการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
25.00 เมตร หรื อคิดเป็ น
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 75.00 ตร.ม.
พร้อมกาแพงกันดิน จานวน
1 สาย ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

-

-

-

500,000

-

จานวนถนนที่ได้
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐาน จานวน 1 มาตราฐาน
เส้น / ร้อยละ 90 ของ
จานวน 1 สาย
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนพึงพอใจ

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
21 โครงการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนใน ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไฮเฟส
เขตเทศบาลมีแสง สาธารณะไฮเฟสเซอร์
เซอร์ โซเดียมแรงดัน สว่างเพียงพอ
โซเดียมแรงดันต่า ขนาด
ต่าขนาด 250 วัตต์
250 วัตต์ จานวน 60 ชุด
ถนนเทศบาล 1
ตั้งแต่สะพาน
อ่างทองถึงสะพาน
เลี่ยงเมืองฝั่งชุมชน
บางแก้ว
22 โครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
หนา 0.05 เมตร ถนน
เทศบาล 2

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนสาหรับ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ วและ
ปลอดภัย

ปรับปรุ งซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต หนา 0.05 เมตร
ถนนเทศบาล 2

-

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2570
(บาท)

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3,500,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าและ
แสงสว่างป้องกัน
อาชญากรรมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเวลา
กลางคืน

2,700,000

ได้ถนนมาตรฐาน
จานวน 1 เส้น เพือ่ เป็ น
ทางสัญจรของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
23 โครงการซ่อมแซม
เพื่อป้องกันและ ซ่อมแซมและปรับปรุ ง
และปรับปรุ งเขื่อน
แก้ไขปัญหา
เขื่อนป้ องกันตลิ่งริ ม
ป้ องกันตลิ่งริ มแม่น้ า อุทกภัย
แม่น้ าเจ้าพระยา บริ เวณ
เจ้าพระยาบริ เวณตั้งแต่
ตังแต่ขา้ งวัดสนามชัยถึง
ข้างวัดสนามชัยถึงคัน
คันดินของเทศบาล
ดินของเทศบาลเมือง
ความยาว 110 เมตร ตาม
อ่างทอง ความยาว
แบบที่เทศบาลกาหนด

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,895,000
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ที่ได้มาตรฐาน
เดือดร้อนจากปัญหา
จานวน 1 จุด

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

อุทกภัยลดลง ร้อยละ
80

110.00 เมตร

24 ปรับปรุ งถนน
เพื่อให้ประชาชน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ได้รับความสะดวก
ถนนซอยโรงเรี ยน
และปลอดภัยใน
เทศบาล1 ตาบลยาน การใช้เส้นทาง
ซื่อ อาเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง

รวม

ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 360 เมตร หนา 0.20
เมตร หรื อคิดเป็ นพื้นที่ผวิ
จราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,620
ตารางเมตร พร้อมลงหิ น
คลุกไหล่ทาง งานตีเส้น
จราจร และป้ายสัญญาณ
จราจร จานวน 1 สายทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลเมืองอ่างทองกาหนด
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

24 โครงการ

2,000,000

6,050,000

-

1,940,000

-

2,440,000

- จานวนถนนที่ได้ ประชาชนภายใน
มาตรฐาน จานวน 1 เขตเทศบาล และ
สาย
ผูใ้ ช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

-

4,600,000

5,850,000

20,880,000

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรั บองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการปรับปรุ งระบบ
เพื่อะบายน้ าท่วมขัง
ระบายน้ า ถนนเทศบาล 7 ของชุมชน ลงสู่คลอง
ถึงบ้านพักชลประทาน ต. ลาท่าแดง
ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
2 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรี ต พร้อม
ทางเท้า ถนนเทศบาล 5 ต.
ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

วางท่อระบายน้ า ขนาด
ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
พร้ อมบ่อพัก ความยาว
รวม 530 เมตร

3,200,000

ปรับปรุ งทางเท้าพร้อม
ปรับปรุ งผิว จราจรขนาด
ขอบคันหินเสริ มผ่าบ่อพัก กว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร
บริ เวณ วัดโล่ห์สุทธาวาส หรื อคิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ย
ถนนเทศบาล 5 จานวน 1 กว่า 4,620 ตารางเมตร
สายทาง

2,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพือ่ ระบายน้ าท่วมขัง
ทิ้ง ได้มาตรฐาน ของชุมชน ลงสู่คลอง
ลาท่าแดง จานวน 1
จานวน 1 สายทาง
โครงการ

- ระบบระบายน้ า

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

-

ได้เส้นทางที่มี
ปลอดภัยในการ
ความสะดวก
สัญจร จานวน 1
ปลอดภัย จานวน สายทาง
1 สายทาง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุ งภูมิทศั น์
บริ เวณบ่อน้ าเสี ย ชุมชน
เมืองใหม่ชยั มงคล 2 พื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ตาราง
เมตร

ปรับปรุ งพื้นที่บอ่ น้ าเสี ย เป็ น
พื้นที่สีเขียวสาหรับพักผ่อน
ออกกาลังกายและสันทนาการ
ของประชาชนในพื้นที่ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งระบบ
การจราจรพร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์ การจราจร ระบบ
ถนนทางหลวงหมายเลข 368
ระบายน้ าทิ้งและ
ช่วงแยกไฟแดงอ่างทองถึง
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้มี
สะพานข้ามคลองลาท่าแดง
ความสะดวก ปลอดภัย
ตาบลตลาดหลวง อาเภอเมือง
ในการใช้เส้นทาง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ปรับปรุ งงานระบบระบาย
น้ า งานท่อระบายน้ า
คอนกรี ต ,งานปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ ,งานผิวจราจรแอส
ฟัลติคคอนกรี ต ขนาดพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 12,200.00 ตร.
ม.จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาล ฯ กาหนด

3 โครงการปรับปรุ ง ภูมิทศั น์
บริ เวณบ่อน้ าเสี ย ชุมชน
เมืองใหม่ชยั มงคล 2 ระยะที่
1 ต.บ้านแห อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง
5 โครงการปรับปรุ งระบบ

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
-

13,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2570
(บาท)
4,000,000 ได้มีพ้ืนที่สีเขียว บาบัดน้ าเสี ย ในบ่อ
พักผ่อนหย่อนใจ ให้มีคา่ น้ าได้
จานวน 1 แห่ ง
มาตรฐานและ
ประชาชนมีพ้ืนที่
พักผ่อนออกกาลัง
กาย
ประชาชนมีความ การจราจรในชัว่ โมง
สะดวกและ
เร่ งด่วนมีความ
ปลอดภัยในการ คล่องตัว สะดวก
ใช้เส้นทาง
และปลอดภัยในการ
จานวน 1 สายทาง ใช้เส้นทาง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
5 โครงการปรับปรุ ง ถนน
บ้านรอซอย 4 ชุมชนบ้านรอ
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งถนนบ้าน
รอ ซอย 4 ให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.00
ม. ยาว 203 ม. หนา 0.15 ม. หรื อ
คิดเป็ นพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
812.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ค.
ส.ล. วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อม
บ่อพักความยาวรวม 168 เมตร
พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด

6 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วม ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซม
เขื่อนป้ องกันน้ าท่วม
ภายในเขตเทศบาล ทั้ง
2 ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา

ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ า
ท่วม ฝั่งตาบลตลาดหลวง
ความยาวรวม 3,631 เมตร
ฝั่งตาบลบางแก้วความยาว
รวม 3,508 เมตร จานวน 1
โครงการ 8 กิจกรรมย่อย

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
1,800,000

481,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2570
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนนในชุมชนได้ ประชาชนในพื้นที่
มาตรฐาน จานวน มีถนนที่ได้
1 สายทาง
มาตรฐานปลอดภัย
ในการสัญจร

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

น้ าไม่ท่วมพื้นที่ใน ป้องกันน้ าท่วมพื้นที่
กองช่าง
เขตเทศบาลเมือง เศรษฐกิจ และ ศูนย์ (งบประมาณ
อ่างทอง
ราชการในเขต
จาก หน่วยงาน
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อื่น)
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

7 โครงการปรับปรุ ง ถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก พร้ อม
ท่อระบายน้ าและบ่อพัก
คสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์เก่า
ชุมชนวัดต้นสน ต.ตลาด
หลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งผิวจราจร
ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุ งผิวจราจรคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 95.00 ตร.ม. วาง
ท่อระบายน้ าทิง้ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จานวน 58 เมตร พร้ อมบ่อพัก
10 บ่อ จานวน 1 โครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่
เทศบาลฯ กาหนด

8 โครงการปรับปรุ งถนน
เทศบาล 1 ช่วงแยกถนน
เทศบาล 6 ถึง แยกถนน
เทศบาล 13 ต.บางแก้ว อ.
เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งและขยาย
ผิวจราจร ให้มีความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรี ต ขนาดผิวจราจร 6.00
เมตร ยาว 435 เมตร หรื อคิดเป็ น
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,610 ตร.ม.
ปรับปรุ งไหล่ทาง ทางเดินเท้า
และปรับปรุ งภูมิทศั น์ฝั่งริ มเขื่อน
จานวน 1 โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ
กาหนด

3,500,000

-

-

-

-

ใช้ถนนได้
ถนนได้มาตรฐาน
มาตรฐาน 1 สาย ป้องกันน้ าท่วมขัง
ทาง
ผิวทางมีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง

กองช่าง
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน
อื่น)

9 โครงการปรับปรุ งทางกลับ
รถใต้สะพานอ่างทอง (ฝั่ง
ตลาดหลวง) ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพื่อก่อสร้ างทางกลับ
รถบริ เวณใต้สะพาน
อ่างทอง ให้มีความ
สะดวกปลอดภัย ใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน
กรี ตขนาดผิว จราจร กว้าง 5.00
ยาว 98.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรื อคิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 490
ตร.ม. ปรับปรุ งทางแยกทาง
เชื่อมพร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์และ
ไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ กาหนด

2,000,000

-

-

-

-

ถนนได้มาตรฐาน มี
ใช้ถนนได้
มาตรฐาน 1 สาย ทางกลับรถบริ เวณใต้
สะพานอ่างทอง มี
ทาง

กองช่าง
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน
อื่น)

ถนนได้มาตรฐาน ถนนได้มาตรฐาน
1 สายทาง
การระบายน้ าจาก
ชุมชนมีความ
สะดวก ไม่ท่วมขัง

ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
66,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน
อื่น)

10 โครงการปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้า และ สาธารณูปโภค
เป็ น เคเบิ้ลใต้ดิน บริ เวณสี่
แยกอ่างทอง ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้ า และ
สาธารณูปโภค เป็ น
เคเบิ้ลใต้ดิน บริ เวณสี่
แยกอ่างทอง

ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า และ
สาธารณู ปโภค บริ เวณสี่ แยก
อ่างทอง เป็ นเคเบิ้ลใต้ดิน โดย
การดันท่อร้อยสายไฟฟ้า
(HORIZONTAL
DIRECTIONAL DRILLING
(HDD) ) ระยะทางรวมประมาณ
1,000 เมตร พร้อมปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์

11 โครงการก่อสร้ างทางเดิน
เท้าริ มเขื่อน ถนนเทศบาล 1
ชุมชนบางแก้ว 2 ตาบลบาง
แก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อน
ออกกาลังกาย ของ
ประชาชนในชุมชน
และในเขตเทศบาล

ก่อสร้ างสะพานทางเดินเท้าริ ม
เขื่อนแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร
พื้นทางลาดพร้ อมบันไดทาง
ขึ้น-ลง จานวน 1 โครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่
เทศบาลฯ กาหนด

21,000,000

-

-

-

-

ประชาชนใน
ชุมชนมีพ้ืนที่
พักผ่อนและออก
กาลังกาย จานวน
1 แห่ ง

ประชาชนในชุมชน
และในเขตเทศบาล
ฯ มีพ้ืนที่พกั ผ่อน
และออกกาลังกาย

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุ งระบบ
เพื่อใช้ระบายน้ า จาก
ระบายน้ าทิ้งจาก
ถนน 6 ลงสู่ แม่น้ า
โรงพยาบาลอ่างทอง
เจ้าพระยา
บริ เวณถนนเทศบาล 1
ชุมชน บางแก้ว 2 ต.บางแก้ว
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ปรับปรุ งระบบระบายน้ า
บริ เวณถนน 6 เชื่อมต่อถนน 1
เพื่อระบายลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา จานวน 1 โครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่
เทศบาลฯ กาหนด

500,000

-

-

-

-

ระบบระบายน้ าทิ้ง
ได้มาตรฐาน
จานวน 1 สายทาง

ป้องกันการท่วมขังน้ า
ของน้ าฝน บริ เวณ
โรงพยาบาลอ่างทอง ลด
ค่าใช้จ่ายในการสู บน้ า
ออกจากโรงพยาบาล
อ่างทอง

กองช่าง

ใช้ถนนได้
ระบบไฟฟ้ า
มาตรฐาน 1 สาย สาธารณูปโภค
ทาง
สะดวกปลอดภัย
ช่วยลดอุบตั ิเหตุต่อ
ประชาชน
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
13 โครงการปรับปรุ งระบบ
การจราจรพร้อมปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ บริ เวณสี่ แยกไฟ
แดงอ่างทอง ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพื่อปรับปรุ งระบบ
การจราจรระบายน้ าทิง้
และปรับปรุ งภูมิทศั น์
บริ เวณสี่ แยกไฟแดง
อ่างทองให้มีความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง

รวม

ปรับปรุ งระบบการจราจรพร้อม
ปรับปรุ งภูมิทศั น์,งานระบบ
ระบายน้ า งานท่อระบายน้ า คอน
กรี น,งานป้ ายประชาชนสัมพันธ์
LED,งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอ
นกรี น,งานป้ ายจราจร สัญญาน
จราจรขนาดพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
7900.00 ตร.ม. จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่
เทศบาลฯ กาหนด

13 โครงการ

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
28,000,000

622,600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การจราจร บริ เวณ
ทางแยกทางเชื่อมใน
ชุมชนเมืองมีความ
สะดวก ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
จานวน 1 ทางแยก

การจราจรในชัว่ โมง
เร่ งด่วนมีความ
คล่องตัว สะดวก
และปลอดภัย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

4,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมัน่ คง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
เพือ่ ให้ประชาชนรู้ เพือ่ นาชุมชนทัศนศึกษาดู
1 โครงการอบรม
400,000
สัมมนาศึกษาดูงาน ขั้นตอนและวิธีการ งานโครงการตาม
ดาเนิ นงานตามแนว พระราชดาริ จานวน 22
โครงการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน เพือ่ ส่ งเสริ มการปลูก
พระราชดาริ (แผน
พอเพียง
ผักสวนครัว ปี ละ 1 ครั้ง
ชุมชน)
2 โครงการฝึ กอบรม
และส่ งเสริ มอาชีพ
(แผนชุมชน)

เพื่อให้ประชาชน จัดฝึ กอบรมและส่งเสริ ม
มีรายได้เพิ่มขึ้น อาชีพในชุมชน ทั้ง 22
ชุมชน ปี ละ 1 ครั้ ง

รวม

2 โครงการ

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
900,000
900,000

2570
(บาท)
900,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

450,000

450,000

950,000

950,000

950,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 2.
ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าร่ วมโครง
การสามารถนาหลัก เศรฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่ อง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าร่ วม ประชาชนมีรายได้
โครงการสามารถลดรายจ่าย เพิ่มขึ้น
และเพิม่ รายได้ 2. ร้อยละ 90
ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพิม่ ขึ้น

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการปลูกผักสวน
ครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่ งเสริ มให้ครัวเรื อนในเขต
เพื่อให้ได้อาหารที่
เทศบาลและ รร.สังกัดเทศบาล
ปลอดภัยและเพิ่ม
ได้รับการส่ งเสริ มการปลูกผัก
รายได้ให้แก่ครัวเรื อน

2 โครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพถ่ายทอด
ความรู ้เกี่ยวกับการเกษตร
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
อาชีพการเกษตร แปรรู ป
และส่ งเสริ มการ
ดารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

สวนครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี ละ 1 ครั้ง

ให้ความรู ้แก่ เกษตรกร
นักเรี ยน และประชาชนใน
จังหวัดอ่างทองและจังหวัด
ใกล้เคียงจานวนปี ละ 200 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 90 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถลด
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
รายจ่ายและเพิ่ม
สามารถลดรายจ่ายและ
รายได้ให้แก่
เพิม่ รายได้
ครัวเรื อน

50,000 ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

มีศูนย์กลางการเรี ยนรู้
ด้านพัฒนาอาชีพ
การเกษตร และ
เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความ
ชานาญ และมีรายได้
ตามสาขาอาชีพที่
ตนเองต้องการเพิม่ ขึ้น

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
3 โครงการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพื่อส่ งเสริ มให้
ประชาชน นักเรี ยน
นักศึกษา ให้มีความรู ้
ด้านการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม

อบรมให้ความรู้แก่ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนใน
เขตเทศบาลทั้ง 22 ชุมชน ปี
ละ 1 ครั้ง

3 โครงการ

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
70,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000

2570
(บาท)
70,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรี ยน นักศึกษา
และประชาชนที่เข้า
รับการฝึ กอบรม
การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ

นักเรี ยน
นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้า
รับการฝึ กอบรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
กระบวนการการ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการปลูกผักสวน
ครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่ งเสริ มให้ครัวเรื อนในเขต
เพื่อให้ได้อาหารที่
เทศบาลและ รร.สังกัดเทศบาล
ปลอดภัยและเพิ่ม
ได้รับการส่ งเสริ มการปลูกผัก
รายได้ให้แก่ครัวเรื อน

2 โครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพถ่ายทอด
ความรู ้เกี่ยวกับการเกษตร
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
อาชีพการเกษตร แปรรู ป
และส่ งเสริ มการ
ดารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

สวนครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี ละ 1 ครั้ง

ให้ความรู ้แก่ เกษตรกร
นักเรี ยน และประชาชนใน
จังหวัดอ่างทองและจังหวัด
ใกล้เคียงจานวนปี ละ 200 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 90 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถลด
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
รายจ่ายและเพิ่ม
สามารถลดรายจ่ายและ
รายได้ให้แก่
เพิม่ รายได้
ครัวเรื อน

50,000 ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

มีศูนย์กลางการเรี ยนรู้
ด้านพัฒนาอาชีพ
การเกษตร และ
เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความ
ชานาญ และมีรายได้
ตามสาขาอาชีพที่
ตนเองต้องการเพิม่ ขึ้น

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
3 โครงการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพื่อส่ งเสริ มให้
ประชาชน นักเรี ยน
นักศึกษา ให้มีความรู ้
ด้านการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม

อบรมให้ความรู้แก่ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนใน
เขตเทศบาลทั้ง 22 ชุมชน ปี
ละ 1 ครั้ง

3 โครงการ

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
70,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000

2570
(บาท)
70,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักเรี ยน นักศึกษา
และประชาชนที่เข้า
รับการฝึ กอบรม
การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ

นักเรี ยน
นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้า
รับการฝึ กอบรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
กระบวนการการ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดกิจกรรมด้าน
1 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
30,000 30,000
30,000
30,000
สิ่ งแวดล้อม"วันสิ่ งแวดล้อม
ด้านสิ่ งแวดล้อม"วัน สิ่ งแวดล้อม "วัน
สิ่ งแวดล้อมไทย" เพื่อสร้าง ไทย" ในเขตเทศบาล ปี ละ 1
สิ่ งแวดล้อมไทย"
จิตสานึกให้ประชาชน

2 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
สิ่ งแวดล้อม "วัน
ด้านสิ่ งแวดล้อม
สิ งแวดล้อมโลก"
"วันสิ่ งแวดล้อมโลก" ่

แบบ ผ. 02

2570
(บาท)
30,000

ครั้ง

จัดกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม
"วันสิ่ งแวดล้อมโลก" ในเขต
เทศบาล ปี ละ 1 ครั้ง

3 โครงการถนนปลอด เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ถนน ถนนเทศบาล 2 และถนน
เป้าหมายและส่งเสริ มการมี สายอ่างทอง-โพธิ์ ทอง
ถังขยะ
ส่ วนร่ วมของประชาชนใน ปลอดถังขยะ 100%
ดูแลการรักษาความสะอาด

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 90 ของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเกิด
จิตสานึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนและหน่วยงานเข้าร่ วม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ใน
เขตเทศบาลใน"วันสิ่ งแวดล้อม
ไทย"และสามารถดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ร้อยละ 90 ของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเกิด
จิตสานึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนและหน่วยงานเข้าร่ วม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ใน
เขตเทศบาลใน "วันสิ่ งแวดล้อม
โลก" และสามารถดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ถนนเป้ าหมายได้รับการ
ประชาชนมีจิตสานึ กและ ปรับปรุ งภูมิทศั น์และ ปลอดถัง
สามารถรักษาความ
ขยะและสะอาด
สะอาดในชุมชนได้

กอง
สาธารณสุ ขฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 90 ของ
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4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
4 โครงการหน้าบ้าน เพื่อส่งเสริ มให้ชุมชนมีส่วน จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง
ให้แก่ทุกหลังคาเรื อนชุมชน
น่ามอง (มาจากแผน ร่ วมในการพัฒนารักษา
ความสะอาด ปรับปรุ ง
ในเขตเทศบาล จานวนปี ละ
ชุมชน )
5 โครงการส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตน้ ทาง

สภาพแวดล้อม

1 ครั้ง

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เรื่ องการคัดแยก ประเภทขยะมูล
ฝอยกับชุมชน สถานศึกษา และ
ตลาด 2.เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจและมีจิตสานึกในการคัด
แยกขยะร่ วมกันใส่ ใจใน
สิ่ งแวดล้อมรักษาความสะอาด
ของบ้านเมืองและเสริ มสร้าง
ความสามัคคีในชุมชนในการ
ร่ วมกันพัฒนาฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม

จัดกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม
ชุมชนในเขตเทศบาล

รวม

5 โครงการ

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

-

-

400,000

400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนร่ วมกิจกรรมรักษา
ประชาชนมีจิตสานึ กและ ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ
สามารถรักษาความ
เรี ยบร้อยของหน้าบ้านตนเอง
สะอาดในชุมชนได้
อย่างต่อเนื่ อง

400,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความรู ้ความ
เข้าใจและเกิดจิตสานึ ก
ในการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม

130,000

130,000

530,000

530,000

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุ ขฯ

1.ประชาชนได้รับความรู ้เรื่ องการ
กอง
คัดแยกขยะมูลฝอยกับชุมชน
สาธารณสุ ขฯ
สถานศึกษาและตลาด 2.ประชาชน
มีความรู ้มีความเข้าใจและมี
จิตสานึกในการคัดแยกขยะร่ วมกัน
ใส่ใจในสิ่ งแวดล้อมรักษาความ
สะอาดของบ้านเมืองและ
เสริ มสร้างความสามัคคีในชุมชน
การร่ วมกันพัฒนาฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม

530,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดสร้างสวนหย่อม ให้ จัดก่อสร้างสวนหย่อมที่วา่ ง
1 โครงการก่อสร้ าง
สวนหย่อมที่ว่างริ มเขื่อน เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อน ริ มเขื่อน ค.ส.ล. หน้าวัด
ใจให้แก่ประชาชน
สนามชัย
ค.ส.ล. หน้าวัดสนามชัย

2566
(บาท)
200,000

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่
2 โครงการปรับปรุ ง
สวยงามและร่ มรื่ นในพื้นที่
ทัศนี ยภาพบริ เวณ
ชุมชนเมืองและเพิ่มพื้นที่สี
ประตูน้ าริ มเขื่อนท้าย
เขียวในเขตชุมชนเมือง
วัดสนามชัย (แผนชุมชน)

ปรับปรุ งทัศนี ยภาพบริ เวณ
ประตูน้ าริ มเขื่อนท้ายวัด
สนามชัยให้สวยงาม ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

-

เพื่อใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของประชาชน

ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ไฟฟ้ า ม้านัง่ พร้อมอุปกรณ์
ข้างวัดต้นสน ให้สามารถ
เคลื่อนที่ได้เมื่อน้ าเพิ่ม
ปริ มาณมากขึ้น

-

3 โครงการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ริมเขื่อนหน้า
เทศบาลเมืองอ่างทอง

แบบ ผ.02

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

1,500,000

2570
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนสวนหย่อมที่ ประชาชนมีสถานที่
ได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้แก่ชุมชน

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
คุณภาพชีวิตดีข้ ึน

400,000

-

-

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
คุณภาพชีวิตดีข้ ึน

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมีแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในขณะพักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ า
เจ้าพระยา

วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมด้าน
ศิลปะและประชาสัมพันธ์
ด้านอื่นๆ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมให้ ร.รเทศบาล
1-3 แสดงผลงานด้านศิลปะ
ผนังเขื่อนกันน้ าเจ้าพระยา
ปี ละ 1 ครั้ง

2566
(บาท)
100,000

5 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อกาจัดวัชพืชแม่น้ าคูคลอง กาจัดวัชพืชคูคลองภายใน

50,000

1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ปรับปรุ งซ่อมแซมเครื่ อง
6 โครงการปรับปรุ ง
ของระบบบาบัดน้ าเสี ย 2. เติมอากาศระบบบาบัดน้ า
ซ่อมแซมเครื่ องเติม
ปรับปรุ ง ซ่ อมแซมเครื่ อง เสี ย จานวน 2 จุด
อากาศระบบบาบัดน้ าเสี ย

300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

50,000

50,000

50,000

7 โครงการ

ประชาชนมีความ
คุณภาพชีวิตดีข้ ึน

ผนังริ มเขื่อนมีความ
สวยงาม สามารถจัด
กิจกรรมต่างๆได้

50,000 คลองที่กาจัดวัชพืช
จานวน 2 สายเพื่อลด
ปริ มาณวัชพืช

-

300,000

-

100,000

750,000

100,000

650,000

100,000

2,050,000

100,000

250,000

100,000

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แม่น้ าคูคลองสะอาดและ กองสาธารณสุ ขฯ
เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา (ช่างสุ ขาภิบาล)

300,000 ปรับปรุ งเครื่ องเติม

เติมอากาศที่มีอยูม่ าใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด

รวม

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ

เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
จานวน 2 สาย

เพื่อรองรับของเสี ยอันตราย ชุมชนภายในเขตเทศบาล
7 โครงการจัดทาถัง
รองรับของเสี ยอันตราย ให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล จานวน 22 ชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพิม่ ประสิทธิ ภาพของ
อากาศระบบบาบัดน้ า ระบบบาบัด น้ าเสีย น้ า
เสี ยที่ปรับปรุ งซ่อมแซม ที่ผา่ นระบบบาบัดน้ าเสีย
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ของระบบบาบัดน้ าเสี ย ตรวจคุณภาพน้ ารักษา
สภาพแวดล้อมโดยรวม
ของชุมชน

กองสาธารณสุ ขฯ
(ช่างสุ ขาภิบาล)

ร้อยละ 90 ของชุมชนใน ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
เขตเทศบาลฯ
ขึ้น

กองสาธารณสุ ขฯ
(ช่างสุ ขาภิบาล)

550,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
-

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การสาธารณสุ ข

เพื่อให้บุคลากรด้านการ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขมีการพัฒนา
บุคลากรกองสาธารณสุ ขและ
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ไปศึกษาดูงาน
ประสบการณ์เพื่อนามาพัฒนา
งานด้านสาธารณสุ ขให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ

2 โครงการ
ปรับปรุ ง
ซ่อมแซม
ศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ข

เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซม
ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริ การสาธารณสุขให้อยู่ ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ในสภาพดี
เทศบาลเมืองอ่างทอง

-

รวม

-

2 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

100,000 ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุ ขได้รับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมี
การพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
เพื่อนามาพัฒนางานด้าน
สาธารณสุ ขให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับการ
บริ การประชาชน

200,000 จานวนอาคารสถานที่ อาคารศูนย์บริ การ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

ที่ดาเนินการปรับปรุ ง สาธารณสุขได้มาตรฐานและ
ซ่อมแซม
มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี

300,000

300,000

300,000

300,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่สังคมมัน่ คง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทีด่ ี
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี

แบบ ผ. 02

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนา เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ศักยภาพกลุ่ม เกี่ยวกับกองทุน/
องค์กรในพื้นที่ กลุ่มองค์กรเพือ่ การ
บริ หารจัดการที่ดี

2 โครงการ
ส่ งเสริ มการจัด
เวทีประชาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสัมมนาคณะกรรมการ
กองทุน/ กลุ่มองค์กร

เพื่อส่งเสริ มกระบวนการมี จัดให้มีการประชุมประชาคม
ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง จานวน 22
และพัฒนาชุมชน อาทิ การ
ชุมชน
จัดทาแผนชุมชน การเสนอ
โครงการกิจกรรมตาม
นโยบายเร่ งด่วน และงาน
นโยบายของเทศบาล

2566

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2567
2568
2569

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

2570

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

264,000

264,000

264,000

264,000

264,000 ร้อยละ 100 ของชุมชนที่

ผลทีค่ าดว่า
จะได้ รับ

ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ
กรรมการกองทุนเข้าใจ
กองทุน กลุ่มองค์กรได้เข้าร่ วม บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สัมมนา จานวน 2 รุ่ น และร้อยละ ลดปั ญหา ของกองทุน
90ของคณะกรรมการกองทุน
กลุ่มองค์กรมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ

ดาเนินการประชุมประชาคม
และร้อยละ 100 ของชุมชนมี
ส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาชุมชนตามความต้องการ
ของประชาชนและนโยบายของ
รัฐบาล

สามารถจัดทาแผนชุมชน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี

แบบ ผ. 02

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

3 โครงการอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
ผูเ้ กี่ยวข้องใน
การบริ หาร
จัดการชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ความรู้ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องและนโยบาย
เร่ งด่วน เพือ่ รับฟัง
ปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของ
ประชาชน ฯลฯ

4 โครงการสารวจ

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
และจัดเก็บข้อมูล ของเทศบาลใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร สาหรับจัดทาแผนพัฒนา
ปกครองส่วน
เทศบาลและประโยชน์
ท้องถิ่น
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการจัด
กิจกรรมวัน
พัฒนา

เพือ่ ให้ประชาชนมี
ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในวัน
สาคัญต่างๆ
รวม

2566

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2567
2568
2569

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000 1. ร้อยละ 80 ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในการบริ หารจัดการชุมชน
ได้เข้าร่ วมโครงการจานวน 6
ครั้ ง 2. ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู้
เพิม่ ขึ้นสามารถนาไปบริ หาร
จัดการชุมชนได้ดีข้ นึ

สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรื อนในเขตเทศบาลทั้งใน
แบบเอกสารและบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 1. ร้อยละ100ของครัวเรื อน
ได้รับการสารวจ 2. ร้อยละ
100ของข้อมูลที่ทาการ
จัดเก็บสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้

เทศบาลมีขอ้ มูลพื้นฐานในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและ
ในการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง
ปัญหาของประชาชนได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกจุดตรงประเด็น

กองสวัสดิการ
สังคม

จัดกิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติ
เพือ่ พัฒนาท้องถิ่นในวัน
สาคัญต่างๆของชาติ ปี ละ 2
ครั้ง

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000 ร้อยละ80ของประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและร้อยละ100มีการ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
จานวน 2 ครั้ ง

ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ
แสดงความจงรักภักดีใน
วันสาคัญต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการ

2,604,000

2,604,000

2,604,000

2,604,000

จัดอบรมสัมมนาจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้แก่
ประชาชน กรรมการชุมชน
กลุ่มองค์กรชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาล ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องและศึกษา
ดูงานตามความเหมาะสม

2570

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้าใจ
บทบาทหน้าที่สามารถ
บริ หารจัดการชุมชนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ยัง่ ยืน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

2,614,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริ หารจัดการที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งและ
ซ่อมแซมอาคารที่พกั ซ่อมแซมอาคารที่พกั
อาศัยและอาคาร
อาศัยและอาคาร
เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
เครื่ องชัง่ น้ าหนักศูนย์
ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง กาจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง

1 โครงการปรับปรุ ง

2 โครงการ
ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานโรง

เพื่อปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานโรง
ปรับปรุ งคุณภาพน้ า
ปรับปรุ งคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมือง
ให้อยูใ่ นสภาพดี

ปรับปรุ งและซ่อมแซม
อาคารที่พกั อาศัยและ
อาคารเครื่ องชัง่
น้ าหนักศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยรวมเทศบาล
เมืองอ่างทอง
ปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารสานักงานโรง
ปรับปรุ งคุณภาพน้ า
เทศบาลเมืองอ่างทอง

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หลัก
อาคารที่พกั อาศัยและ กองสาธารณสุ ขฯ
อาคารเครื่ องชัง่
(ช่างสุ ขาภิบาล)

จานวนอาคาร
สถานที่ที่
นาหนักศูนย์ฯมัน่ คง
ดาเนิ นการปรับปรุ ง ้
แข็งแรงสามารถพัก
ซ่อมแซม

อาศัยได้อย่างปลอดภัย

-

-

400,000

-

-

จานวนอาคาร
สถานที่ที่
ดาเนิ นการปรับปรุ ง
ซ่อมแซม

อาคารสานักงาน กองสาธารณสุขฯ
โรงปรับปรุ ง
(ช่างสุ ขาภิบาล)
คุณภาพน้ าเทศบาล
เมืองอ่างทอง ที่
ปรับปรุ งซ่อมแซม

อ่างทอง
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5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี
แผนงานเคหะและชุ มชน

แบบ ผ. 02
เป้ าหมาย

ที่

โครงการ

3 โครงการ
ปรับปรุ งและ
ซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าเสี ย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ให้
ระบบบาบัดน้ าเสี ยใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 2.
เพื่อให้ทราบถึงปริ มาณน้ า
ที่เข้าออกจากระบบ

ปรับปรุ งสถานี สูบ
และซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆเช่นปั๊ มสู บน้ า
,เครื่ องตักขยะ,
เครื่ องวัดปริ มาณน้ า
เข้า-ออก จานวน 3 แห่ง

เพื่อปรับปรุ งและ
4 โครงการ
ปรับปรุ งและ
ซ่อมแซมเครื่ องตัก
ซ่อมแซมเครื่ อง ขยะอัตโนมัติ
ตักขยะอัตโนมัติ
5 โครงการ
ปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้าตู ้
คอนโทรลระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

2566
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
250,000

ปรับปรุ งซ่อมแซม
เครื่ องตักขยะอัตโนมัติ
จานวน 2 ชุด

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อปรับปรุ ง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตูค้ อนโทรล จานวน 3
ตูค้ อนโทรลให้
ชุด
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
250,000 จานวนอาคาร
สถานที่ที่
ดาเนิ นการปรับปรุ ง
ซ่อมแซม

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ
1.ระบบบาบัดน้ าใช้
งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ 2.น้ าที่
ผ่านระบบบาบัดน้ าเสี ย
เกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจคุณภาพน้ า

50,000 จานวนครุ ภณั ฑ์ที่ เครื่ องตักขยะ
ดาเนิ นการปรับปรุ ง ได้รับการ
ซ่อมแซม
ซ่อมแซมสามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
(ช่างสุ ขาภิบาล)

กองสาธารณสุขฯ
(ช่างสุ ขาภิบาล)

กองสาธารณสุขฯ
150,000 จานวนครุ ภณั ฑ์ที่ ระบบไฟฟ้าตู้
ดาเนิ นการปรับปรุ ง คอนโทรลได้รับ
(ช่างสุ ขาภิบาล)
ซ่อมแซม
การซ่อมแซม
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี
แผนงานเคหะและชุ มชน

แบบ ผ. 02
เป้ าหมาย

ที่

โครงการ

6 โครงการ
ปรับปรุ งอาคาร
อเนกประสงค์
งาน
สวนสาธารณะ
กองช่าง เทศบาล
เมืองอ่างทอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เป็ นที่เก็บวัสดุ
เครื่ องมือ เครื่ องจักร
งานสวนสาธารณะ
กองช่าง

ปรับปรุ งซ่อมแซม
หลังคาและโครง
หลังคาเหล็ก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตร.ม.
อาคารเก็บวัสดุ
เครื่ องมือ เครื่ องจักร
งานสวนสาธารณะ
กองช่าง จานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่เทศบาล ฯ
7 โครงการก่อสร้ าง เพื่อใช้เป็ นที่เก็บวัสดุ ก่อสร้ างอาคาร
อาคาร
เครื่ องมือ เครื่ องจักร อเนกประสงค์ ขนาด
อเนกประสงค์
งานโยธา กองช่าง
กว้าง 35.00 เมตร ยาว
งานโยธา กองช่าง
50.00 เมตร หรื อคิด
เทศบาลเมืองอาง
เป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
ทอง
1,750 ตร.ม. จานวน 1
หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลน ที่เทศบาล
ฯ กาหนด
รวม

7 โครงการ

2566
(บาท)
-

-

450,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
-

-

1,250,000

-

850,000

-

1,950,000

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ า
จะได้รับ

จานวนอาคารที่มี
มาตรฐาน จานวน 1
หลัง ร้อยละ 100 ของ
พนักงานมีสถานที่เก็บ
วัสดุ เครื่ องมือ
เครื่ องจักรอย่างเพียงพอ

งานสวนสาธารณะ
กองช่าง มีที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ
เครื่ องจักร ที่
สะดวกปลอดภัย

งานโยธา กองช่าง
มาตรฐาน จานวน 1 มีที่เก็บวัสดุ
หลัง ร้อยละ 100 ของ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ
พนักงานมีสถานที่เก็บ
เครื่ องจักร ที่
วัสดุ เครื่ องมือ
เครื่ องจักรอย่างเพียงพอ สะดวกปลอดภัย

12,250,000 จานวนอาคารที่มี

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

12,700,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการตีเส้นล็อค
ตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดสดเทศบาล2
และจัดระเบียบที่จอด
รถ

เพื่อจัดให้มีการจอดรถให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยและจัดระบบ
ระเบียบร้านค้าที่ขายในบริ เวณ
ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสด
เทศบาล2 อานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนที่ใช้บริ การ

2 โครงการจัดเก็บรายได้ 1.เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ชาระภาษีและ
เคลื่อนที่

จ้างเหมาตีเส้นที่จอดรถบริ เวณล็อค
ตลาดสดเทศบาล 1และตลาดสด
เทศบาล 2 พร้อมถนนที่จอดรถ

1.สามารถจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนี ยมฯ ได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
ค่าธรรมเนียมภายในเขตเทศบาล 2. ของรายได้ภาษีที่จดั เก็บเองของปี
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ ที่ผ่านมา 2.ออกให้บริ การ
ภาษีและค่าธรรมเนียม 3.เพื่อมี
ประชาชนนอกสถานที่อย่างน้อย
ช่องทางในการชาระภาษีให้กบั
จานวน 5 ครั้ง
ประชาชน

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
500,000

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
500,000 ร้ อยละ 90 ของผูม้ า
ใช้บริ การมีความพึง
พอใจในการมาใช้
บริ การที่เป็ นระเบียบ

20,000 ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากภาษี และ
ค่าธรรมเนี ยมฯที่
จัดเก็บ จานวน
ช่องทางในการชาระ
ภาษีที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การจอดรถเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยมากขึ้น และอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาจัดซื้ อสิ นค้า ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
เทศบาลมีรายได้มากขึ้น

กองคลัง

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการชาระภาษีมาก
ขึ้น 2.สามารถจัดเก็บภาษีตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

กองคลัง
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5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผ. 02
เป้ าหมาย

ที่

โครงการ

3 โครงการจัดทา
สติ๊กเกอร์ รับชาระ
ค่าธรรมเนี ยมเก็บ
ขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุน้ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในเขต
เทศบาลร่ วมใจกันชาระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 2.
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้

(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดทาสติ๊กเกอร์ จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 1,000 แผ่น 2.สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ของธรรมเนียมฯ ค่าจัดเก็บของปี ที่
ผ่านมา

2566
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ า
จะได้ รับ

2570
(บาท)
1.เทศบาลมีรายได้จากการ
15,000 จานวนการจัดทา
จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯเพิ่มขึ้น
สติ๊กเกอร์ การรับ
2.ประหยัดเวลาและสะดวกใน
ชาระค่าธรรมเนี ยมฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองคลัง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย

4 โครงการจัดงานวัน เพื่อเป็ นการระลึกถึงวันจัดตั้ง จัดกิจกรรมให้พนักงานและ
เทศบาลและจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอ่างทองและวัน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในวันเทศบาล 24 เมษายน
เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล สานักปลัดเทศบาล
100,000 ร้ อยละ 80 ของ
พนักงานและชุมชน พนักงาน ตลอดจนประชาชน
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าร่ วมกิจกรรม

จัดประชาคมหรื ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล
กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 90 ของ

และวันจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง
29 พฤศจิกายน ของทุกปี

5 โครงการประชาคม เพื่อดาเนิ นการประชาคมหรื อ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา อบรมประชาชนให้มีส่วนร่ วม
เทศบาล
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเทศบาล
6 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพื่อเลือกตั้งผูบ้ ริ หารและ
สมาชิ กสภาเทศบาลแทน
ตาแหน่งที่ว่างลง

จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองอ่างทอง

คณะกรรมการชุมชนที่
เข้าร่ วมกิจกรรมและมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

-

-

1,000,000

-

- ร้ อยละ 60 ของผูม้ ี
สิ ทธิ เลือกตั้ง มาใช้
สิ ทธิ เลือกตั้ง

ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นมี
ความรู ้ ในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย

สานักปลัดเทศบาล
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5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผ. 02
เป้ าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ตามนโยบายของรัฐบาล จัดทาโครงการพัฒนาตาม
กระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาลและ
กรมส่งเสริ มการ
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด

7 โครงการจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริ มสนับสนุน
โครงการพัฒนาตามนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของโครงการ นโยบายของรัฐบาล และ

จัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และ
พนักงานจ้าง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 70 ของ

จัดอบรมความรู้ให้แก่ผบู้ ริ หารพนัก
งานและพนักงานจ้างของเทศบาล
ในเรื่ องที่กาหนดภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ไทย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 70 ของ

10 โครงการอบรมเรื่ อง เพื่อป้ องกันการทุจริ ตของ
การป้ องกันการทุจริ ต พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานครู
ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

จัดอบรมและรณรงค์ให้
ความรู้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง/
พนักงานครู ของเทศบาล
จานวน 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 70 ของ

11 โครงการติดตั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้
การกระจายเสี ยงแบบ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึง
ตามสาย

ติดตั้งระบบกระจายเสี ยงแบบ
ตามสาย ตามจุดที่เทศบาล
กาหนดในแต่ละปี

500,000

11 โครงการ

1,835,000

9 โครงการพัฒนา
บุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาลให้
ทันสมัย ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการไทย

รวม

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดเทศบาล

ที่จงั หวัดและหน่วยงานที่ จังหวัดได้รับการขับเคลื่อน
เกี่ยวข้องสัง่ การให้
ไปสู่ความสาเร็ จ ท้องถิ่น
ดาเนิ นการ
ได้รับการพัฒนาตามนโยบาย
ดังกล่าว

ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง

8 โครงการอบรมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ดูงานพนักงานเทศบาล ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร
และพนักงานจ้างเทศบาล

ผลที่คาดว่ า
จะได้ รับ

ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล
กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้ และพนัก งานจ้างสามารถนา
และวิสยั ทัศน์ที่กว้างขึ้น ข้อมูลมาประยุกต์ในการ
ปฏิบตั ิงาน

สานักปลัดเทศบาล

ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ และพนักงานจ้างสามารถนา
และวิสยั ทัศน์ ที่กว้าง ข้อมูลมาประยุกต์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
ขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้
และจิตสานึกในการ
ป้องกันการทุจริ ต

500,000

500,000

500,000

ปัญหาเรื่ องการทุจริ ตลดลง
พนักงาน/ลูกจ้างมีความ
ตระหนักในเรื่ องการทุจริ ต
คอรัปชัน่ เกรงกลัวและไม่
ทุจริ ตคอรัปชัน่

500,000 ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนได้รับรู ้ ขอ้ มูล
ในเขตเทศบาลได้รับรู ้ ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

ข่าวสารและผลการ
ปฏิบตั ิงานของเทศบาล

1,835,000

2,835,000

1,835,000

1,835,000 10,175,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการปรับปรุ งระบบ เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ระบายน้ าพร้อมถนน ค. ภายใน ชุมชน ลงสู่ คลอง
ส.ล. ถนนเทศบาล 14
ต.บ้านแห อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง

วางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักความยาวรวม 262
เมตร พร้อมปรับปรุ งพื้นผิว
จราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อคิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
767 ตารางเมตร

2 โครงการปรับปรุ งห้อง
ทางานกองช่าง กอง
สวัสดิ การ ชั้น 2 อาคาร
สานักงานเทศบาลเมือง
อ่างทอง ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

ขยายห้องกอง สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น 30 ตารางเมตร
,ขยายห้องกองช่างเพิ่มขึ้น
37.5 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด

เพื่อขยายห้องทางานกอง
สวัสดิการ กองช่าง ให้มี
พื้นที่พอเพียงในการ
ปฏิบตั ิงาน และอานวย
ความสะดวกประชาชน
ที่มาติดต่อราชการราชการ

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)
1,600,000

300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2570
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ า
จะได้ รับ

ระบบระบายน้ าทิ้งได้ เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
มาตรฐาน จานวน 1 ของชุมชน ลงสู่ ตลอง
สายทาง

ขยายห้องทางาน
กองสวัสดิ การ
จานวน 1 ห้อง และ
กองช่าง จานวน 1
ห้อง

สวัสดิ การ กองช่าง
ให้มีพ้ืนที่พอเพียงใน
การปฏิบตั ิงาน และ
อานวยความสะดวก
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการราชการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02
เป้ าหมาย

ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ บริ เวณหน้า
อาคารสานักงานเทศบาล
เมืองอ่างทอง ต.ตลาด
หลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างที่จอดรถ
คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้า
ส่ วนราชการ และผูม้ า
ติดต่อราชการ ให้มีที่จอด
รถเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

ก่อสร้างโรงจอดรถโครง
หลังคาเหล็กชั้นเดียว
จานวน 2 หลัง พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร

2566
(บาท)
-

เพื่อปรับปรุ งพื้นที่ ชั้น 4
4 ปรับปรุ งพื้นที่ ชั้น 4
อาคารสานักงานเทศบาล เป็ นห้องประชุมสภา
เมืองอ่างทอง เป็ นห้อง เทศบาลเมืองอ่างทอง
ประชุมสภาเทศบาล
เมืองอ่างทอง ต.ตลาด
หลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

ปรับปรุ งพื้นที่ช้ นั 4 เป็ น
ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองอ่างทอง พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร

-

5 โครงการติดตั้งท่อสู บน้ า เพื่อสูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา
จากแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อ เติมใส่ถงั รถยนต์ดบั เพลิงและ
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
ใช้กบั เครื่ องสู บน้ าท่อ
แห้ง

ก่อสร้างรากฐานพร้อมติดตั้งท่อ
สูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 18 เมตร จานวน 1
ระบบ ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
-

2,500,000

-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ า
จะได้ รับ

มีที่จอดรถที่ได้
มาตราฐาน เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย
จานวน 2 หลัง

ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่ วน
ราชการ และผูม้ า
ติดต่อราชการ ให้มีที่
จอดรถเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อร

สภาเทศบาลเมือง
อ่างทอง มีที่ประชุม
สภาเทศบาลเป็ น
สัดส่ วนระเบียบ
เรี ยบร้ อย และมี
ความสวยงาม จานวน
1 ห้อง

สภาเทศบาลเมือง
อ่างทอง มีที่ประชุม
สภาเทศบาลเป็ น
สัดส่ วนระเบียบ
เรี ยบร้ อย และมีความ
สวยงาม

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สานักปลัด

-

-

-

-

-

650,000 1.จานวนรากฐานพร้อม การป้องกันและบรรเทาสา สานักปลัดเทศบาล
ติดตั้งท่อสู บน้ า จานวน 1 ธารณภัยมีประสิ ทธิภาพ
(งานป้ องกันและ
ระบบ 2.ร้อยละ 90 ของ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ
บรรเทาสาธารณ
ประชาชนได้รับความพึง ในความปลอดภัยในชี วติ
ภัย)
พอใจในการป้ องกันและ และทรัพย์สิน
บรรเทาสาธารณภัย

รวม

5 โครงการ

1,900,000

2,500,000

900,000

0

650,000 5,950,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดอ่ างทอง
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฮ เพื่อให้ชุมชนในเขต
เฟสเซอร์โซเดียมแรงดันต่าขนาด เทศบาลมีแสงสว่าง
250 วัตต์ ถนนเทศบาล 1 ตั้งแต่ เพียงพอ
สะพานอ่างทองถึงสะพานเลี่ยง
เมืองฝั่งชุมชนบางแก้ว

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะไฮเฟส
เซอร์โซเดียมแรงดันต่า ขนาด 250
วัตต์ จานวน 60 ชุด

แบบ ผ. 2/1
งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

3,500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนได้รับความ
ประชาชนมีไฟฟ้ า
สะดวกในการสัญจร
และแสงสว่างป้ องกัน เวลากลางคืน
อาชญากรรมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุ มชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและแก้ไข ซ่อมแซมและปรับปรุ งกาแพง
ปั ญหาอุทกภัย
ป้ องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนสุ ทธาวาส
ปรับปรุ งกาแพงป้ องกันน้ า
และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด
ท่วมพื้นที่ชุมชนสุ ทธาวาส
อ่างทอง (ริ มคลองลาท่าแดง) ความ
และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด
ยาว 398.00 เมตร

2 โครงการซ่อมแซมและ

แบบ ผ. 2/1
ตัวชี้วดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

9,400,000

-

-

-

-

-

-

มีกาแพงป้องกันน้ า
ท่วมที่ได้มาตรฐาน
จานวน 1 จุด

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหา
อุทกภัยลดลง ร้อยละ80

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

อ่างทอง (ริ มคลองลาท่าแดง)
ความยาว 398.00 เมตร

3 โครงการปรับปรุ งถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ถนน
เทศบาล 16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 620 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรื อคิดเป็ นพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 4,340.00 ตร.ม. พร้อม
ลงหิ นคลุกไหล่ทาง งานตีเส้น
จราจรและป้ ายสัญญาณจราจร
จานวน 1 สายรายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่เทศบาล ฯ กาหนด

รวม

3 โครงการ

- 12,900,000.00

5,000,000 จานวนถนนที่ได้

ประชาชนภายในเขต
มาตรฐาน จานวน 1 เทศบาล ฯ และผูใ้ ช้
สาย
เส้นทางได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

-

กองช่าง

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมมั่นคง ปลอดภัยและเป็ นสุ ข
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทัวไป
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3,000,000

-

จานวนป้ ายที่
ดานิ นการ
จัดซื้ อพร้อม
ติดตั้ง จานวน 1
ป้ายร้อยละ 90
ของประชาชน
มาความพึงพอใจ

-

2,600,000

-

-

1 โครงการจัดซื้ อ
ป้ าย
อิเล็กทรอนิ กส์
LED FULL
COLOR OUT
พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร กิจกรรม
โครงการต่างๆ ของทาง
ราชการ

จัดซื้ อป้ายอิเล็กทรอนิ กส์
LED FULL COLOR
OUT พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จานวน 1 ป้ าย

รวม

1 โครงการ

แบบ ผ.2/1
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวนป้ ายที่ดานิ น
การจัดซื้ อพร้อม
ติดตั้ง จานวน 1
ป้ าย ร้อยละ 90
ของประชาชนมา
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ข่าวสารได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างรวดเร็ วใน
แหล่งชุมชน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดเทศบาล
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,900
-

-

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- สานักปลัดเทศบาล

-

-

- สานักปลัดเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000 สานักปลัดเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000 สานักปลัดเทศบาล

1

บริ หารทัว่ ไป

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้ อเครื่ องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน 37 เครื่ อง

-

2

บริ หารทัว่ ไป

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire
suppression System) จานวน 1 ระบบ

-

100,000

3

บริ หารทัว่ ไป

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อโต๊ะหน้าฟอร์ไมก้าขาว ขนาด
150x45x75 จานวน ปี ละ 50 ตัว

100,000

4

บริ หารทัว่ ไป

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อเก้าอี้บุนวม จานวน ปี ละ 100
ตัว

100,000
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แบบ ผ. 03
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

ที่

แผนงาน

หมวด

5

รักษาความสงบภายใน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

จัดซื้ อชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อม
เครื่ องช่วยหายใจ จานวน 2 ชุด

6

รักษาความสงบภายใน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

จัดซื้ อหน้ากากกันพิษแบบครอบเต็ม
หน้า จานวน 4 ชุด

7

รักษาความสงบภายใน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

จัดซื้ อระบบดับเพลิงอัตโนมัต(ิ Fire
suppression System)

8

รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

จัดซื้ อชุดประสานท่อธารประปา จานวน 4
ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ตูใ้ ส่ อุปกรณ์
ติดตั้งผนัง ข้อต่อสวมท่อธารประปา
หัวฉี ดดับเพลิง สายดับเพลิง 2 เส้น ประแจ
เปิ ด-ปิ ด ท่อประปา

ประเภท

2566
(บาท)
700,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- สานักปลัดเทศบาล

60,000

-

-

-

- สานักปลัดเทศบาล

-

-

100,000

-

- สานักปลัดเทศบาล

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 สานักปลัดเทศบาล

100

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

9

รักษาความสงบภายใน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร จัดซื้ อท่อเหล็กสูบน้ าขนาด

2566
(บาท)
189,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- สานักปลัดเทศบาล

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ ว ความยาว 72 เมตร
จานวน 12 ท่อนพร้ อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

10 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

จัดซื้ อเครื่ องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ
แบบสะพายหลัง จานวน 2 ชุด

-

-

240,000

240,000

- สานักปลัดเทศบาล

11 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

จัดซื้ อหน้ากากกันพิษแบบครอบเต็ม
หน้า จานวน 3 ชุด

-

-

30,000

30,000

30,000 สานักปลัดเทศบาล

12 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ อง
ดับเพลิง

เครื่ องอัดอากาศ SCBA จานวน 1 เครื่ อง

-

-

-

-

300,000 สานักปลัดเทศบาล

13 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถยนต์ดบั เพลิงอาคารชนิดมีถงั
น้ าในตัวและแบบฉีดโฟมขนาดความจุ
ถังน้ า 4,000 ลิตร จานวน 1 คัน (จัดซื้ อ
ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบญั ชี
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์)

5,000,000

-

-

-

- สานักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

2566
(บาท)
2,600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- สานักปลัดเทศบาล

-

-

- สานักปลัดเทศบาล

-

-

-

- สานักปลัดเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000 กองสวัสดิการสังคม

หมวด

ประเภท

14 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
ขนาดความจุถงั น้ า 6,000 ลิตร จานวน 1
คัน (จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก
ไม่มีบญั ชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์)

15 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุถงั น้ า
12,000 ลิตร จานวน 1 คัน (จัดซื้ อตาม
ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบญั ชีราคา
มาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์)

7,000,000

-

16 รักษาความสงบภายใน

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถบรรทุกน้ าชนิดหอน้ าความสูง
ไม่นอ้ ยกว่า 23 เมตร จานวน 1 คัน
(จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์)

40,000,000

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ

จัดซื้ อกายอุปกรณ์สาหรับคนพิการ
เพือ่ ให้คนพิการ จานวนปี ละ 10 ชิ้น

100,000

17 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )
จัดซื้ อเครื่ องเล่นเด็กกลางแจ้ง จานวน
ปี ละ 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

2566
(บาท)
100,000

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 กองสวัสดิการสังคม

18 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ

19 การพาณิชย์

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น
หรื อชนิดแขวนขนาด 36000 บีทียู
จานวน 1 เครื่ อง ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์

40,000

-

-

-

20 สาธารณสุข

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร จัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอกควันจานวน 1
เครื่ อง

59,000

59,000

-

-

59,000 กองสาธารณสุขฯ

21 สาธารณสุข

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ

จัดทาป้ายชื่อกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม ด้วยป้ายหิ นแกรนิต จานวน
1 ป้าย

-

-

100,000

-

- กองสาธารณสุขฯ

22 สาธารณสุข

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ

จัดซื้ อถังขยะแบบขอเกี่ยวเพือ่ รองรับ
ขยะ ขนาดความจุ 6 ลบ.ม จานวน ปี ละ
1 ถัง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 กองสาธารณสุขฯ

- สถานธนานุบาล
ฉ.แรก
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

-

หน่ วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- กองสาธารณสุขฯ

-

-

- กองสาธารณสุขฯ

2,000,000

-

-

- กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ ายช่างสุขาฯ)

-

-

4,800,000

-

- กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ ายช่างสุขาฯ)

จัดซื้ อรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบจานวน 1
คัน

-

-

-

-

6,900,000 กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ ายช่างสุขาฯ)

จัดซื้ อเครื่ องสูบน้ าจานวน 1 เครื่ อง

-

-

50,000

-

- กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ ายช่างสุขาฯ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

2566
(บาท)
854,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

23 สาธารณสุข

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถกะบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด
1 ตัน ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี จานวน 1 คัน

24 สาธารณสุข

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6
ล้อ ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
4,000 ซีซี จานวน 1 คัน

1,375,000

-

25 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

จัดซื้ อรถขนของเสียอันตราย จานวน 1
คัน

-

26 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

จัดซื้ อรถแบคโฮ ตีนตะขาบ จานวน 1
คัน

27 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

28 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร

104

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

29 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้าน จัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้าแบบข้อแข็งชนิด
งานครัว
สะพายหลัง จานวน ปี ละ 10 เครื่ อง

30 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้าน จัดซื้ อรถตัดหญ้าแบบนัง่ ขับ จานวน 1
งานครัว
คัน

31 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

32 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

33 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

2566
(บาท)
95,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,000

-

2570
(บาท)
95,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

182,000

182,000

182,000

182,000

182,000

กองช่าง

จัดซื้ อรถขุดตีนตะขาบ จานวน 1 คัน

-

6,300,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

กองช่าง

ครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้ อเครื่ องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5
วัตต์ จานวน 12 เครื่ อง

90,000

-

-

-

-

กองช่าง

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6
ล้อ ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6000
ซีซี แบบเทท้าย จานวน 1 คัน

1,980,000

-

-

1,980,000

-

กองช่าง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

34 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6
ล้อ ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6000
ซีซี แบบบรรทุกน้ า จานวนครั้งละ 1
คัน

35 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้ อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน
เกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน

36 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ครั้งละ
1 เครื่ อง

37 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อกระจกโค้งพร้อมติดตั้งภายใน 22
ชุมชน จานวนปี ละ 50 อัน

38 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน

2566
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

-

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

2570
(บาท)

38,000

38,000

-

-

-

กองช่าง

-

30,000

-

30,000

30,000

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

กองช่าง

3,300,000

-

-

-

-

กองช่าง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

-

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

5,000

-

-

-

กองช่าง

-

29,900

-

-

-

กองช่าง

-

2,600

-

-

-

กองช่าง

2566
(บาท)
4,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

39 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150
แรงม้า จานวน 1 คัน

40 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่2 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ ว) จานวน 2 เครื่ อง ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด

-

67,600

41 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่ อง

-

42 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศแบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่ อง

43 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อรถเข็นปูนล้อเดี่ยวยางตัน จานวน
2 คัน

2570
(บาท)
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

-

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

22,000

-

-

-

กองช่าง

-

45,000

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

- 2,500,000

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17,000
-

44 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อเครื่ องอัดอากาศ(ปั๊มลม) ขนาด
อัตราการผลิตลมไม่นอ้ ยกว่า 200 ลิตร/
นาที จานวน 1 เครื่ องพร้อมอุปกรณ์ที่
ใช้กบั เครื่ อง

-

45 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อรถเข็นปูนล้อคู่ยางตัน จานวน 2
คัน

-

4,600

46 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อตูเ้ ชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
จานวน 2 เครื่ อง

-

47 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้ อเครื่ องตัดคอนกรี ตขนาด 20 นิ้ว
เครื่ องยนต์เบนซิน 13 แรงม้าพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 เครื่ อง

48 เคหะและชุมชน

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร จัดซื้ อรถบรรทุกน้ า (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ จานวน 1 คัน

2570
(บาท)

กองช่าง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

49 การศึกษา

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
1.จัดซื้ อโต๊ะ เก้าอี้
2.จัดซื้ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด
ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อโต๊ะหน้าโฟเมก้าขาวปี ละ จานวน
100 ตัว

50 การศึกษา

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

51 การศึกษา

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

52 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

53 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะนักเรี ยนพร้อมเก้าอี้นงั่ เดี่ยว ขนาด

2566
(บาท)
500,000

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อเก้าอี้บุนวมปี ละ จานวน 150 ตัว
จัดซื้ อคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จอแสดงภาพไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว พร้อม
เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 800วีเอ ปี ละ
2 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

2570
(บาท)

-

150,000

150,000

-

-

กองการศึกษา

-

-

90,000

90,000

-

กองการศึกษา

44,000

44,000

44,000

44,000

44,000

กองการศึกษา

-

-

13,500

-

-

กองการศึกษา

120x55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จานวน 5 ชุด
(ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง)
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
72,400
108,600

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

15,000

-

กองการศึกษา

15,000

15,000

-

กองการศึกษา

-

7,000

7,000

7,000

กองการศึกษา

-

-

30,000

30,000

กองการศึกษา

หมวด

ประเภท

54 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ ขนาด 26,000
บีทียู ณ ห้องประชุมเล็ก AKAP จานวน
2 เครื่ อง และห้องอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง
เครื่ องเสียง AKAP จานวนปี ละ 3 เครื่ อง

-

55 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาด
24 นิ้ว ปี ละ 5 ตัว

-

-

15,000

56 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้าน จัดซื้ อถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด 21
งานครัว
ลิตร ปี ละ 1ถัง

-

-

57 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้าน จัดซื้ อคูลเลอร์แสตนเลส ขนาด 50 ซม.
งานครัว
แบบก๊อกคู่ ปี ละ 1 ถัง

-

58 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อชุดโซฟารับแขกใช้ที่ AKAP ปี ละ
1 ชุด

-

2570
(บาท)
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

2566
(บาท)
55,800

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

100,000

-

-

กองการศึกษา

หมวด

ประเภท

59 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผ่ยแพร่

60 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศแบบตูช้ นิดตั้ง
พื้น 62,000 บีทียู จานวน 4 เครื่ อง

260,000

-

61 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้ อโต๊ะขาตายไม้สนนอก ขนาด
กว้าง750xยาว180ซม. ม้านัง่ ไม้สนนอก
2 ตัว ขนาด กว้าง 30x ยาว 180 ซม.
จานวน 20 ชุด

120,000

62 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์

-

จัดซื้ อเครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่ อง ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์

จัดซื้ อเครื่ องดนตรี ไทยปี่ พาทย์มอญ ฆ้องมอญวงใหญ่ จานวน 3 โค้ง คอกเปิ งมาง จานวน 1 คอก

2570
(บาท)
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

หมวด

ประเภท

63 การศึกษา

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา จัดซื้ อโต๊ะและเก้าอี้สาหรับนักเรี ยน นัง่
รับประทานอาหารกลางวันขนา
70x150x75 ซม.

64 พาณิชย์

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สิ่งก่อสร้าง เพือ่ จัดจ้างทาการซ่อมแซมตัวอาคารที่
ชารุ ด เช่น บานพรื อ ปูน สี ลวดตาข่าย
กันนกพิราบ เก็บสายไฟฟ้า ด้านหน้า
อาคาร

65 พาณิชย์

ครุ ภณ
ั ฑ์

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน เพือ่ จัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร สาหรับใช้เก็บ
แฟ้มเอกสารและวางตัว๋ รับจานา

รวม

65 โครงการ

2566
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000

100,000

-

2570
(บาท)

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-

-

-

-

- สถานธนานุบาล 1

-

- สถานธนานุบาล 1

-

100,000

-

70,541,800

13,422,600

14,193,900

10,771,600 17,877,000
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