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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพฒันาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การจดัท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สอดคลอ้ง กบั
สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงชองประเทศและของโลก รวมถึงความสอดคล้อง  กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีก าหนดให้แผนพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้ง
และเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนพฒันา
ภาค แผนพฒันาจงัหวดั/ กลุ่มจงัหวดั ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ของเทศบาลเมือง
อ่างทอง ฉบบัน้ี จึงไดมี้การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาในทุกระดบั สภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชน แผนชุมชน และ นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการใหมี้ความสอดคลอ้ง และเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพื่อ ให้การบริหารจดัการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่ประชาชน  

 เทศบาลเมืองอ่างทอง ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม ท่ีให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการจดัท าจนส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเป็นแนวทาง
เพื่อการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
แทจ้ริงและยัง่ยนื 
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1. ด้านกายภาพ     

 1.1 ประวัติความเป็นมา /ท่ีตั้ง    
         เทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองขนาดกลาง จดัตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาให้ไว ้ 
ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2479   เดิมมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 3.73 ตารางกิโลเมตร โดยได้ก่อตั้งมาแลว้เป็นเวลา 83 ปี 
ส านกังานเดิมเป็นอาคารไมใ้ตถุ้นสูง ต่อมาไดป้รับปรุงต่อเติมเป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้2 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝ่ังซ้าย 
ของแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีไหลผ่านตวัเมืองอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2538 เทศบาลเมืองอ่างทองประสบภาวะน ้ าท่วมท า
ให้รากฐานของอาคารส านักงานไม่มัน่คงและไม่สามารถขยายต่อเติมอาคารได ้   คณะผูบ้ริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเห็นสมควรให้สร้างอาคารส านกังานเทศบาลขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 
กวา้ง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ชั้นล่างใช้ส าหรับจอดรถ   ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งส้ิน 16,820,000 บาท โดย
ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันบริจาคสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้าง   ต่อมาไดข้ยายเขตเทศบาลมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นเป็น  6.193  ตารางกิโลเมตร  ตามพระราชกฤษฎีกา
ให้ไว ้  ณ   วนัท่ี 6 กนัยายน  2537  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  111  ตอนท่ี  41  ก หนา้ 12,13  และ 14  
ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2537)  ไดก้ าหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างทองไว ้  ดงัน้ี  
 

  หลักเขตท่ี 1 ตั้งอยู่ริมคลองศาลาแดง(คลองส่งน ้า 3 ซ้าย) ฝ่ังเหนือตรง กม.ท่ี 23.00 
➢  ด้านเหนือ  
  จากหลกัเขตท่ี 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวนัออกผา่นคลองล าท่าแดงถึงหลกัเขตท่ี 2  ซ่ึง
ตั้งอยูริ่มทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ฟากตะวนัออกตรง กม.ท่ี 58.734 
➢  ด้านตะวันออก 
  จากหลกัเขตท่ี 2 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ฟากตะวนัออกไปทางทิศ
ใตถึ้งหลกัเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 309 ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลยา่นซ่ือกบั
ต าบลตลาดหลวง 
  จากหลกัเขตท่ี 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลยา่นซ่ือกบัต าบลตลาดหลวงเลียบแนว
แบ่งเขตต าบลตลาดกรวดกบัต าบลบางแกว้และเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบา้นอิฐกบัต าบลบางแกว้ไปทาง 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงใตถึ้งหลกัเขตท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองส่งน ้า 1 ขวา   ฝ่ังใตต้รงจุดท่ี
คลอง  ส่งน ้า 1 ขวา  ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลบา้นอิฐ 
  จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลกัเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้ งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334  ฟากใต ้
➢  ด้านใต้ 
  จากหลกัเขตท่ี 5 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟาก
ตะวนัออกและฟากใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ถึงหลกัเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยู่ตรงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ตดักบัแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลโพสะ 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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  จากหลกัเขตท่ี 6 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบางแกว้กบัต าบลโพสะ และเลียบแนว
เส้นแบ่งเขตต าบลบา้นแหกบัต าบลตลาดหลวง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือถึงหลกั
เขตท่ี 7 ซ่ึงตั้ งอยู่ตรงจุดท่ีแนวเส้นแบ่งเขตต าบลบ้านแหกับต าบลตลาดหลวงบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง) ฟากตะวนัตก 
  ➢ ด้านตะวันตก 
  จากหลกัเขตท่ี 7 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียงเมือง)   ฟาก
ตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือถึงหลกัเขตท่ี 8 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 (ตอนเล่ียง
เมือง) ตดักบัถนนเทศบาล 14 ฟากใต ้
      จากหลกัเขตท่ี 8 เป็นเส้นเลียบริมถนนเทศบาล 14 ฟากใต ้ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงหลกัเขต ท่ี 
9 ซ่ึงตั้งอยูต่รงจุดท่ีถนนเทศบาล 14 บรรจบกบัคลองบางตาแผน่ (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย)  ฝ่ังตะวนัตก 

จากหลกัเขตท่ี 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองบางตาแผ่น (คลองส่งน ้า 3 ซา้ย) ฝ่ังตะวนัตกและ 
คลองวดัจนัทร์ (คลองส่งน ้ า 3 ขวา 3 ซ้าย) ฝ่ังตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ถึงหลกัเขตท่ี 10 ซ่ึงอยู่
ตรงจุด ท่ีคลองวดัจนัทร์ (คลองส่งน ้า 3 ขวา 3 ซา้ย) ตดักบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334  ฟากเหนือ 

จากหลกัเขตท่ี 10 เป็นเส้นเลียบริมคลองล าท่าแดง (คลองส่งน ้ า 3 ซ้าย) ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ัง
เหนือไปทางทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัหลกัเขตท่ี 1 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครอง

 
 1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  

ลกัษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ไปเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึง
ไหลผา่นตวัเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ลกัษณะคลา้ยเมืองอกแตก คือ มีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมืองแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็น 2 ฝ่ัง โดยพื้นท่ีในเขตเทศบาลจะอยูใ่นระดบัความสูงประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร เม่ือถึงฤดูน ้าหลาก 
น ้าจะไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีโดยรอบ และมีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ไดแ้ก่  คลองบางแกว้ คลองล าท่าแดง 
ทางทิศใตข้องบริเวณชุมชนไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าเจา้พระยาท่ีต าบลตลาดหลวง นอกจากน้ียงัมีคลองส่งน ้า 
และคลองชลประทานทางทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกขนาบทั้งสองขา้งของชุมชน 
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 1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ  
เทศบาลเมืองอ่างทองมีลกัษณะภูมิอากาศร้อนช้ืน อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ต ่าสุด 

23.3 องศาเซลเซียส    
 1.4 ลกัษณะของดิน  

ลกัษณะของดิน เป็นดินเหนียว และร่วนซุย ลกัษณะการใชท่ี้ดิน เทศบาลเมืองอ่างทอง มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 6.193 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,870.6 ไร่ พอจะจ าแนกประเภทของการใชท่ี้ดิน ดงัน้ี 
      1) ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย จะมีพื้นท่ีประมาณ 1/3 ของพื้นท่ีของเขตเทศบาลทั้งหมด  
โดยส่วนใหญ่จะอยูท่างทิศเหนือ  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในเขตใหม่ของเทศบาล และมีอยูใ่นทางทิศใตใ้นเขตพื้นท่ีเดิม 
    2) ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง จะมีพื้นท่ี 1/6 ของพื้นท่ีเขตเทศบาลทั้งหมดเป็น
พื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาทั้งสองฟาก 
     3) ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก มีพื้นท่ี 1/9 ของพื้นท่ีเทศบาลทั้งหมด  
ส่วนมากจะอยูฝ่ั่งฟากตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงอยูส่่วนกลางของเทศบาล 

4) ประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะมีพื้นท่ีประมาณ  
1/9 ของพื้นท่ีเขตเทศบาล  ส่วนมากจะอยูฝ่ั่งฟากตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยาและอยู่ส่วนกลางของเทศบาล 
     5) เป็นพื้นท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จะอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา
ทางดา้นตะวนัออก  มีพื้นท่ีประมาณ 1/12 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

6)ประเภทสถาบนัศาสนา มีพื้นท่ีประมาณ 1/12 ของพื้นท่ีทั้งหมด กระจดักระจายทัว่ไป   
7) ประเภทสถาบนัการศึกษา มีพื้นท่ีประมาณ 1/12 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีอยูก่ระจายทัว่ไป 

ประมาณการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 

ล าดับที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ 
1 ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 1,290.2 33.3 
2 ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 645.1 16.3 
3 พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 430.1 11.1 
4 สถาบนัราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 430.1 11.1 
5 นนัทนาการ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 322.6 8.3 
6 สถาบนัศาสนา 322.6 8.3 
7 สถาบนัการศึกษา 322.6 8.3 
8 อ่ืน  ๆ 107.3 2.9 

ท่ีมา :  รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ้ืองตน้ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามยั 
 และส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 1.5 ลกัษณะของแหล่งน ้า  

เทศบาลเมืองอ่างทอง มีแหล่งน ้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้า ในเขตเทศบาลมีแม่น ้าเจา้พระยาไหล
ผา่นตวัเมือง   คลอง มีคลองส่งน ้าชลประทาน ฝ่ังตะวนัตกโครงการยางมณี ฝ่ังตะวนัออกโครงการมหาราช 
 1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้   ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ไม่มีป่าไมใ้นเขตพื้นท่ี 
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2. ด้านการเมือง/ การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง    เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 111  ตอนท่ี 41 ก 
หนา้ 12,13  และ 14 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน  2537    มีพื้นท่ีทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร่ หรือ 6.193 
ตารางกิโลเมตร     มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่าง ๆ   ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลยา่นซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลบา้นอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

    แบ่งเขตการปกครองประกอบดว้ย 7 ต าบล ดงัน้ี 
1. ต าบลตลาดหลวงทั้งต าบล       2. ต าบลบางแกว้ทั้งต าบล 
3. ต าบลโพสะ  หมู่ท่ี  8  บางส่วน   4. ต าบลยา่นซ่ือ  หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 3 บางส่วน 
5. ต าบลบา้นอิฐ  หมู่ท่ี  11  บางส่วน 6. ต าบลบา้นแห  หมู่ท่ี  6  บางส่วน 

  7. ต าบลศาลาแดง  หมู่ท่ี 2 –  หมู่ท่ี 3 บางส่วน      
2.2 การเลือกตั้ง   มีการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด  เม่ือวนัท่ี  28  เมษายน  2564  เทศบาลเมืองอ่างทอง  

ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล คือ 
         1. ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ท าหนา้ท่ีบริหาร
กิจการของเทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีผูช่้วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี  ดงัน้ี 
  1.  นายเตือนใจ  ทรงไตร   นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

2.  นายธวชั  ศรีสวา่ง   รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
3.  นายพนัเรือง  สุภาวิมล   รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
4.  นายโชคชยั  ทองศกัด์ิ   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
5.  นายประมวล  มุ่งมาตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
6. นายนายสมนึก  สุภาวิมล    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

       2. ฝ่ายสภาเทศบาล ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ปัจจุบนัประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลมาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน จ านวน 18 คน   มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบดว้ยประธานสภา
เทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยการคดัเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล     

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกอบดว้ย 
เขตเลือกตั้งท่ี  1 

 1.นายสมชาย  รัตน์ประสาทพร  ประธานสภาเทศบาล 
2.นายชวการ  เขียวฉะออ้น  สมาชิกสภาเทศบาล 
3.นายอนุสิทธ์ิ  กอ้งเกียรติกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายพิศิษฐ  อิทธิศกัด์ิพงศา  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.นายศิวพล  สุภาวิมล   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุภศกัด์ิ  พิภพไชยาสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
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เขตเลือกตั้งท่ี  2 
1.นายประดิษฐ์  พงษไ์พบูลย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
2.นายเรวฒัน์  จัน่บรรจง   สมาชิกสภาเทศบาล 

  3.นายสมบูรณ์  สุภาวิมล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายอิทธิพล  พฒันจนัทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.นายกิตติวุฒ  นา้เจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.นายรณชยั  วงษภ์ู่งาม   สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งท่ี  3 
1.ร้อยต ารวจเอก สมหมาย  ฉิมพาลี สมาชิกสภาเทศบาล 
2.ร้อยต ารวจตรี พงษศ์กัด์ิ ทองทบั  สมาชิกสภาเทศบาล 
3.นางลดัดา  จ านงเวช   สมาชิกสภาเทศบาล 

  4.พนัเอกมานิตย ์ วิมานรัตน์  รองประธานสภาเทศบาล 
  5.นายสุทศัน์  แสงโพธ์ิทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  6.นายประดบั  เอ่ียมประชา  สมาชิกสภาเทศบาล 

3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัประชากร      
  -  จ านวนประชากรทั้งหมด 12,075 คน  แยกเป็น   ชาย 5,704 คน   หญิง 6,371 คน 
  -  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 9,448 คน 
  -  จ านวนครัวเรือนท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั  2,668 ครัวเรือน  
  -  ความหนาแน่นของประชากร  1,948 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
 สถิติประชากรย้อนหลงั  5  ปี 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม 

2560 6,174 6,837 13,011 
2561 6,087 6,716 12,803 
2562 5,974 6,574 12,548 
2563 5,817 6,409 12,226 
2564 5,704 6,371 12,075 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรอายุต ่ากวา่ 18 ปี 1,406 คน 1,221 คน อายตุ ่ากวา่ 18 ปี 

จ านวนประชากรอาย ุ18  ปีขึ้นไป 4,298 คน 5,150 คน อาย ุ18  ปีขึ้นไป 

รวม 5,704 คน 6,371 คน รวมท้ังส้ิน 12,075 คน 
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 4.  สภาพทางสังคม 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลประกอบอาชีพทางการคา้

ภายในชุมชน ประเภทเบด็เตลด็ และมีสถานประกอบการคา้และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
ในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง อีกทั้งยงัมีการขยายการผลิตดา้นการเกษตรของจงัหวดัอ่างทอง ท ารายไดใ้ห้แก่
จงัหวดัอ่างทองมากเป็นอนัดบัสามรองจากภาคอุตสาหกรรมและการคา้ มีผลท าใหเ้กิดตลาดกลางสินคา้เกษตร
ขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ทั้งของเทศบาลและภาคเอกชน จึงก่อใหเ้กิดธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ตามมา 
 4.1  การศึกษา  สถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีดังนี ้

1. โรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน คือ   1.โรงเรียนเทศบาล 1 วดัตน้สน    2. โรงเรียน
เทศบาล 2 วดัโล่ห์สุทธาวาส    3.โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล    4.โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง   

2. โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน 
อนุบาลวดัอ่างทอง 
    3. โรงเรียนสังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวดัสนามชยัสิทธ์ินุสรณ์  (สอนระดบัประถมศึกษา) 
    4. สถาบนัสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 แห่ง  คือ  วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง 

5. สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กรมศิลปากร 1 แห่ง คือ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
อ่างทองการศึกษา  เทศบาลเมืองอ่างทอง มีการจดัใหมี้การศึกษา   ดงัน้ี 

 ล าดับที ่  รายการ/สังกดั จ านวน หมายเหตุ 

1 ระดบัปฐมวยั   
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 แห่ง 
 จ านวนเด็กเลก็ 130 คน 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัโรงเรียน 3 แห่ง 
 หอ้งเรียน   12 หอ้ง 
 นกัเรียน 180 คน 
2  ระดบัภาคบงัคบั    
 โรงเรียน 4 แห่ง 
 หอ้งเรียน 61 หอ้ง 
 นกัเรียน 1,817 คน 
3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 โรงเรียน 1 แห่ง 

 หอ้งเรียน 8 หอ้ง 
 นกัเรียน 186 คน 

 

ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  2 กรกฎาคม 2564 
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4.2 การสาธารณสุข 
   โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี สังกดั 

  -  โรงพยาบาลอ่างทอง (รัฐบาล)  เตียงคนไข ้324  เตียง  จ านวน  1  แห่ง 
  -  โรงพยาบาลอ่างทอง 2 (รัฐบาล)  เปิดใหบ้ริการผูป่้วยนอก จ านวน  1  แห่ง 
   -  คลินิกเอกชน        จ านวน  22  แห่ง 

              สาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสาธารณสุข  ทุกแห่ง     
3 อนัดบัแรก     1. โรคความดนัโลหิตสูง          2. โรคเบาหวาน         3. โรคเบตาบอลิกซินโดรม(โรคอว้น)     
 4.3 อาชญากรรม/ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีมีเลก็นอ้ย   
      ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดงัน้ี 

1. สถิติเพลิงไหมใ้นรอบปีท่ีผา่นมาเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นเขตเทศบาล    10     คร้ัง  
ช่วยเหลือดบัเพลิง นอกเขตเทศบาล จ านวน   3   คร้ัง (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563) 
  2. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

2.1  รถยนตด์บัเพลิงขนาดบรรจุน ้า 2,000  ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 2 คนั  
2.2  รถยนตบ์รรทุกน ้าอเนกประสงคข์นาดบรรจุน ้า 10,000  ลกูบาศกเ์มตร จ านวน  1 คนั 
2.3  รถบรรทุกน ้า (แยกตามขนาดบรรจุน ้า) จ านวน 3 คนั แยกเป็น  

 ขนาดบรรจุน ้า    6,000  ลูกบาศกเ์มตร  จ านวน 2  คนั    ขนาดบรรจุน ้า  10,000  ลูกบาศกเ์มตร  จ านวน 1 คนั 
2.4  รถยนตต์รวจการณ์   จ านวน 1 คนั 
2.5  เรือทอ้งแบน    จ านวน 2 ล า 
2.6  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน 3 เคร่ือง 

      3.  บุคลากรในการปฏิบติังาน มีพนกังานดบัเพลิง   จ านวน 20 คน 
   อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  จ านวน 172  คน 
       4.  การฝึกซอ้มบรรเทาสาธารณภยัปีท่ีผา่นมา  จ านวน 3 คร้ัง 
 ท่ีมา : งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมืองอ่างทอง     (ขอ้มูล ณ วนัท่ี   30 กนัยายน 2564) 

    4.4 ยาเสพติด  
 เทศบาลเมืองอ่างทองมีสภาพเป็นชุมชนเมือง ปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นทางผา่น  
ของยาเสพติด  การติดยาเสพติดของวยัรุ่น  การคา้ยาเสพติดรายยอ่ย   
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  
 เทศบาลเมืองอ่างทองไดจ้ดัใหมี้การสงเคราะห์แก่เด็กคนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  
และผูป่้วยเอดส์  ตามท่ีรัฐบาลไดจ้ดัสรรใหท้ั้งในรูปของตวัเงินและกิจกรรมต่าง ๆ  การดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง ข้อมูลถนนและสะพาน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองอ่างทอง  
      แยกตามลกัษณะ ดงัน้ี 

 

ลกัษณะถนน/ สะพาน จ านวนสาย/ แห่ง 

1.  ถนนลูกรัง 4 
2.  ถนนลาดยาง  29 
3.  ถนนคอนกรีต  32 
4.  สะพานคอนกรีต   6 
5.  สะพานเหลก็ - 

    

การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งเป็น 2 เส้น ทาง คือ ทางบก 

และทางน ้ า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่งทางรถยนตม์ากท่ีสุด มีรถยนตโ์ดยสารประจ า
ทางระหว่างจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น อ่างทอง – กรุงเทพฯ, อ่างทอง – อยุธยา, อ่างทอง – สระบุรี,  
อ่างทอง-สิงห์บุรี, อ่างทอง – ลพบุรี เป็นตน้  
    การจราจร 
       เน่ืองจากเทศบาลเมืองอ่างทอง  ไดข้ยายพื้นท่ีเขตเทศบาลในปี  พ.ศ.2537 ท าใหมี้พื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
ถนนภายในเขตเทศบาลบางสาย เช่น ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 334 ถนนเทศบาล 1 - 10 จะเป็นถนนขนาด 2 
ช่องจราจร ให้รถว่ิงสวนทางกนัได ้ปัญหาการจราจรมีปัญหาบา้งในช่วงเวลา 06.30 - 09.30 น. และเวลา 17.30 - 
19.00 น. ในถนนสายหลกัตามส่ีแยกต่างๆ ในเขตเทศบาลและบนถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 7 ซ่ึงเป็นเวลาท่ี
มีจ านวนรถยนตม์ากท าใหก้ารจราจรติดขดับา้งเลก็นอ้ย 

 

5.2 การไฟฟ้า   
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัอ่างทอง 

นอกจากน้ี ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลไดจ้ดัให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนท่ีสัญจรไป - 
มา มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พื้นท่ีท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
และมีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 361 จุด ครอบคลุมถนน 23 สาย มีจ านวนครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้า 4,750 ครัวเรือน 

 5.3 การประปา  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อาศยัน ้าประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคจาก การ
ประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัอ่างทอง ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยท าการจ าหน่ายน ้าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง อ าเภอแสวงหา และอ าเภอโพธ์ิทอง 
 5.4 โทรศัพท์  
 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีการใชโ้ทรศพัท ์ครอบคลุมครบพื้นท่ี มีใหบ้ริการหลากหลาย 
ไดแ้ก่ องคก์ารโทรศพัท ์ทีโอที และเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เช่น ทรู ดีเทค  เอไอเอส  ฯลฯ  
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 5.4 ไปรษณีย์  
  การส่ือสารหรือขนส่ง  ในเขตเทศบาลมีการขนส่งทางไปรษณียโ์ดยบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
ไดแ้ก่ไปรษณียอ่์างทอง และขนส่งของเอกชน  เช่น เคอร่ี  แฟรช  เจแอนที 
 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 
6.1 การเกษตร  
ในเขตพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีทางการเกษตรขนาดใหญ่ๆ เช่น การท านา มีเพียงแต่เกษตรกรราย 

ยอ่ย เช่น การปลูกผกักลางมุง้ การเพาะเห็ด 
6.2  การประมง   ในเขตพื้นท่ีไม่มีการท าประมง   
6.3  การปศุสัตว์   ในเขตพื้นท่ีไม่มีการท าปศุสัตว ์
6.4 การบริการ   ในเขตพื้นท่ีมีการใหก้ารบริการ ในเร่ืองการคา้ขาย ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  

การนวดแผนไทย  ท่ีพกัโรงแรม 
6.5 การท่องเท่ียว   สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีดงัน้ี 

  1. วดัอ่างทองวรวิหาร ตั้งอยูข่า้งศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง มีส่ิงท่ีน่าสนใจในวดั คือ          
พระอุโบสถ พระเจดีย ์หมู่กุฏิทรงไทย เป็นศิลปะการก่อสร้างตามแบบสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
  2. วนัตน้สน อยูต่รงขา้มวิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง ห่างจากเทศบาลเมืองอ่างทอง 300 เมตร  
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง ท าดว้ยโลหะ และมีอุทยานปลา 
  3. ศาลหลกัเมือง อยูต่รงขา้มศาลากลางจงัหวดั เป็นอาคารจตัุรมุข ภายในมีภาพจิตรกรรม  
ฝาผนงัภาพพุ่มขา้วบิณฑก์า้นแยง่  ซ่ึงมีความสวยงามมาก 
  4. วดัโลห์สุทธาวาส ตั้งอยูบ่ริเวณต าบลตลาดหลวง ภายในวดัมีอุโบสถท่ีงดงามยิง่ 
  5. ขมุทรัพยค์วามรู้จงัหวดัอ่างทอง (AKAP) ตั้งอยูบ่ริเวณถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี   ต าบล 
ยา่นซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เป็นห้องสมุดสาธารณะท่ีทนัสมยัครบวงจร 
 6.6 อุตสาหกรรม  ในเขตพื้นท่ีไม่มีการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมเล็กๆ  เช่น  
1. กลุ่มผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์จากวสัดุธรรมชาติ  2. กลุ่มผลิตภณัฑเ์ซรามิควดัชยัมงคล  3. กลุ่มเคร่ืองหอม
ไทยต าบลบางแกว้  4. กลุ่มปลูกผกักางมุง้   5. กลุ่มสตรีท าเคร่ืองประดบัเทศบาลเมืองอ่างทอง  
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบการคา้การพาณิชย ์มีตลาด
สดทั้งของเอกชนและของเทศบาล จ านวน 5 แห่ง  มีตลาดคา้ปลาน ้าจืด  ตลาดคา้ส่งผกัสด ท าใหเ้กิดการสร้าง
อาชีพสร้างรายไดต้่างๆตามมาเป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่มรถสามลอ้แดง มอเตอร์ไซครั์บจา้ง กลุ่มผูป้ระกอบการ
คา้ต่างๆ 
 6.8 แรงงาน  
  นอกจากจะเป็นลูกจา้งของหน่วยงานรัฐและเอกชนแลว้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองมีการใช้
แรงงานทั้งจากแรงงานคนไทยและแรงงานต่างดา้ว ในรูปแบบของลูกจา้งท่ีท างานใชแ้รงงานในตลาดสด และ
ตามบา้นเรือน 
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โครงสร้างทางเศรษฐกจิ 
       ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย มีทั้งธุรกิจการคา้  
เกษตรกร รับราชการ ลูกจา้ง กรรมกรและรับจา้ง เป็นตน้ ส าหรับธุรกิจท่ีจดทะเบียนมีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้ง
หุน้ส่วนสามญันิติบุคคล บริษทัจ ากดั ทะเบียนพาณิชย ์(ร้านคา้เอกชน) เป็นตน้ มีธนาคาร 8 แห่ง ซ่ึงนบัวา่มี
ระบบเศรษฐกิจและการคา้ดี มีรายไดสู้งพอควร 
  ดา้นสาธารณูปโภค มีบริการสมบูรณ์ทุกดา้น ทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ย การประปาส่วนภูมิภาค 
การส่ือสารและโทรคมนาคม  ภายในเขตเทศบาล มี ตลาดสด 5 แห่ง หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่  จ านวน 2 แห่ง 
โรงฆ่าสัตว ์จ านวน  1 แห่ง          

การคลงัท้องถิ่น 
   

ปี พ.ศ. 
รายการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

รายรับ 277,909,840.31 259,509,361.07 236,743,279.31 

รายจ่าย 245,425,485.19 220,183,879.88 223,468,016.12 

หมายเหตุ รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ท่ีมา : งานการเงินและบญัชี  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 

       การด าเนินกจิการเทศพาณิชย์ 
        เทศบาลเมืองอ่างทอง มีสถานธนานุบาล 2 แห่ง เพื่อใหบ้ริการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย   
ซ่ึงประชาชนท่ีขดัสนเงินทองหมุนเวียนสามารถน าไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ได ้โดยการรับจ าน า
ส่ิงของ และคิดอตัราดอกเบ้ียต ่า  มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 40  ลา้นบาท 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
             7.1 การศาสนา   การนบัถือศาสนาของชาวจงัหวดัอ่างทองและประชาชนในเขตเทศบาล ดงัน้ี 
 - ผูน้บัถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  98.72 มีวดั    จ านวน 5 วดั 
 - ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  1.28    มีมสัยดิ      จ านวน 1 แห่ง 
              7.2  ประเพณี และงานประจ าปี  ประเพณีและศาสนกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
     1. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป การลอยกระทง 
การละเล่น ดนตรี  ภาพยนตร์  ฯลฯ 
      2. ประเพณีสงกรานต ์เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป ท าบุญตกับาตร จดัขบวน
แห่นางสงกรานต ์กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ประกวดนางสงกรานต ์พิธีรดน ้าด าหวั ฯลฯ 
     3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ท าบุญตกับาตร      
จดัขบวนแห่เทียนพรรษา ฯลฯ 
 4. ประเพณีแห่เจา้พ่อกวนอู เดือนธนัวาคม กิจกรรมโดยสังเขป จดัร้านคา้ออกร้าน และ
การละเล่นดนตรี ฯลฯ 
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     5. งานกาชาดประจ าปี เดือนกุมภาพนัธ์กิจกรรมโดยสังเขป จดัร้านคา้ออกร้านผลิตภณัฑ์
ของดีเมืองอ่างทอง และหน่วยงานต่าง ๆ 
                 7.3  OTOP   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลกึ 
     OTOP  สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกเทศบาลเมืองอ่างทอง  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์ซรามิค
ชุมชนวดัชยัมงคล  และเป็นตลาดเพื่อขายสินคา้ทางการเกษตร  และเป็นแหล่งส่งปลาน ้าจืดขนาดใหญ่  จึงมี
ปลาน ้าจืดแปรรูป   เช่น  ปลาเคม็แดดเดียว 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1  น ้า แหล่งน ้า  

เทศบาลเมืองอ่างทอง  มีแหล่งน ้าท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
 - แม่น ้า  ในเขตเทศบาลมีแม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่นตวัเมือง 
 - คลอง มีคลองส่งน ้าชลประทาน ฝ่ังตะวนัตกโครงการยางมณี ฝ่ังตะวนัออกโครงการมหาราช 
   8.2  ป่าไม้   ในเขตพื้นท่ีไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้
  8.3  ภูเขา    ในเขตพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มไม่มีภูเขา 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ    ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         ลกัษณะภูมิอากาศ  
           ลกัษณะภูมิอากาศโดยเฉล่ีย  อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ต ่าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 
        การจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
      1. ปริมาณน ้าเสีย 2,500 – 3,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

2. ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีใช ้ระบบ Aerated Lagoon (สระเติมอากาศ) รวม 1 แห่ง  
3. น ้าเสียท่ีบ าบดัได ้จ านวน 2,500 – 3,000  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
4. ค่า  BOD. ในแม่น ้าเจา้พระยา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

    การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
         เทศบาลเมืองอ่างทอง มีศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมของจงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงไดจ้ดัเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยเองทั้งหมด โดยใชถ้งัขยะ ถงัพลาสติกและโลหะเป็นภาชนะเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึง
ปัจจุบนัไดก่้อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยระบบฝังกลบขยะอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้
ด าเนินการก าจดัมูลฝอยแบบฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล ก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียวนัละ 20 – 25 ตนั และเทศบาลเมืองอ่างทองยงัไดรั้บก าจดัขยะมูลฝอยของหน่วย
ราชการอ่ืนและเอกชนเฉล่ียวนัละ 120 – 130 ตนั   ซ่ึงจะด าเนินการใหเ้อกชนมาร่วมลงทุนในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยชุมชน  แปรรูปขยะเป็นพลงังานไฟฟ้า     โดยแยกรายละเอียดของการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองอ่างทองได ้ ดงัน้ี 

1. รถยนตท่ี์ใชจ้ดัเก็บขยะ รวม 7 คนั แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุ) 
รถยนตค์นัท่ี 1 และ 2 รถเก็บขนขยะ    แบบเปิดขา้ง - เททา้ย ขนาดความจุ 15 ลูกบาศกห์ลา  
รถยนตค์นัท่ี 3 รถเก็บขนขยะแบบขอเก่ียว 
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รถยมืจงัหวดัอ่างทอง 4 คนั  รถขยะแบบอดัทา้ย   
         2.  ท่ีดินส าหรับก าจดัขยะท่ีก าลงัใช ้จ านวน 89-3-09  ไร่  เฉพาะส่วนพื้นท่ีก าจดัมูลฝอย       
55-1-84 ไร่  ตั้งอยูท่ี่บา้นโตนด  ต าบลเทวราช  อ าเภอไชโย   จงัหวดัอ่างทอง   ห่างจากเขตทอ้งถ่ินเป็นระยะ 
ทาง  10  กิโลเมตร   ท่ีดินส าหรับก าจดัขยะท่ีใชไ้ปแลว้จ านวน 19-1-84  ไร่  เหลือท่ีดินก าจดัขยะไดอี้กจ านวน 
13-0-0 ไร่คาดวา่จะสามารถก าจดัขยะไดอี้ก 2 ปี  ก าลงัขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ  ก่อสร้างอีกประมาณ  
23 ไร่ 
       3.  สภาพการเป็นเจา้ของท่ีดินส าหรับการก าจดัขยะทอ้งถ่ินจดัซ้ือเอง เม่ือ 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 

     ปลดัเทศบาลเป็นขา้ราชการประจ าสูงสุด ท าหนา้ท่ีบงัคบับญัชารับผิดชอบงานประจ าของเทศบาล
เทศบาลเมืองอ่างทอง แบ่งส่วนการบริหารงานราชการภายใน เป็นหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี   
1.  ส านกัปลดัเทศบาล 2.  กองคลงั 3.  กองช่าง  4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  5.  กองการศึกษา  
6.  กองสวสัดิการสังคม 7.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
➢ บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกจิกรรมทางการเมืองและการบริหาร    

          เทศบาลเมืองอ่างทองไดจ้ดัตั้งเครือข่ายประชาคมเมืองอ่างทอง โดยมีกลุ่มชุมชนภายในเขต
เทศบาล ชมรมผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มออมทรัพย ์ดงัน้ี 
➢ ชุมชนในเขตเทศบาล 22 ชุมชน ไดแ้ก่ 

1.  ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  9.  ชุมชนตลาดหลวง  17. ชุมชนโรงเจ 
2.  ชุมชนกาญจนา  10. ชุมชนไลออนส์พฒันา 18. ชุมชนสุทธาวาส 
3.  ชุมชนชยัน าพฒันา  11. ชุมชนอ่างทองธานี              19.  ชุมชนวดัโล่ห์สุทธาวาส                        
4.  ชุมชนบา้นรอ   12. ชุมชนเมืองใหม่ชยัมงคล 20. ชุมชนวดัอ่างทอง 
5.  ชุมชนทรัพยสิ์น  13. ชุมชนชยัมงคล  2  21. ชุมชนบางแกว้ 2 
6.  ชุมชนวดัชยัมงคล  14. ชุมชนศาลเจา้พ่อกวนอู       22.  ชุมชนกาญจนา 2 
7.  ชุมชนวดัตน้สน  15. ชุมชนชยัอารีย ์
8.  ชุมชนบางแกว้  16. ชุมชนตลาดหลวง 2 

➢ กลุ่มออมทรัพย์ 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1.  กลุ่มออมทรัพยส์วสัดิการเมืองอ่างทอง 
   2.  กลุ่มออมทรัพยช์มรมผูป้ระกอบอาชีพสามลอ้แดงอ่างทอง 
   3.  กลุ่มออมทรัพยช์มรมผูป้ระกอบอาชีพจกัรยานยนตรั์บจา้งอ่างทอง 
   4.  กลุ่มออมทรัพยช์มรมผูป้ระกอบอาชีพสามลอ้ประทุนอ่างทอง 
   5.  กลุ่มออมทรัพยชุ์มชนวดัตน้สน 
   6.  กลุ่มออมทรัพยชุ์มชนบา้นรอ 
   7.  กลุ่มออมทรัพยชุ์มชนเฉลิมพระเกียรติ 
   8.  กลุ่มออมทรัพยอ่์างทองธานี 



13 

 

    9.  กลุ่มออมทรัพยพ์่อคา้แม่คา้ตลาดหลวงอ่างทอง 
    10. กลุ่มออมทรัพยซ์อยโรงถ่าน  
➢ ชมรมผู้ประกอบอาชีพ 3 ชมรม ไดแ้ก่ 

       1. ชมรมผูป้ระกอบอาชีพสามลอ้แดงอ่างทอง    
        2. ชมรมผูป้ระกอบอาชีพจกัรยานยนตรั์บจา้งอ่างทอง   
        3. ชมรมผูป้ระกอบอาชีพสามลอ้ประทุนอ่างทอง 
➢ ชมรมผู้สูงอายุ 4 ชมรม ไดแ้ก่ 

       1. ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลเมืองอ่างทอง    
        2. ชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลอ่างทอง 2 
        3. ชมรมผูสู้งอายชุุมชนบางแกว้ 
 4. ชมรมผูสู้งอายชุุมชนเมืองใหม่ชยัมงคล 
➢ ชมรมคนพกิาร 1 ชมรม ไดแ้ก่ 

        ชมรมคนพิการทุกประเภทในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอาชีพ  5  แจากวสัดุ  
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1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหาภาค 
  1.1 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
 “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า   “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน”     เพื่อให้ประเทศมี              
ขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยูใ่นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ คนไทยมีความสุข อยูดี่ กินดี สังคม 
มีความมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ  20 ปี 
ต่อจากน้ีไป จะประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลด และป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียน   และประชาคมโลก
ท่ีมีต่อประเทศไทย 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันา
ไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมในการเพิ่ม
ความสามารถ ในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้ง
การพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ี ภายใตก้รอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิงยุทธศาสตร์ทุกดา้น อนั
ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม การพฒันาทุนมนุษย ์
และการบริหารจดัการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
  3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพฒันาคนและสังคมไทยใหเ้ป็น
รากฐานท่ีแขง็แกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทกัษะการคิดวิเคราะห์
อยา่งมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมัน่คง 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพฒันาและสร้างความมัน่คงใหท้ัว่ถึง ลดความเหล่ือมล ้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นน ้า  รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกนัผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัธรรมชาติ 
และพฒันามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  1.2 ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีมีความสัมพนัธ์และสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งน้ี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2561 

– 2564 )  จะส้ินสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั

ท่ี  13  อยูร่ะหวา่งการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพฒันา  4  ดา้น  13 หมุดหมายในการพฒันา   ไดแ้ก่   

1.  ดา้นเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (High Value-added Economy)   

2. ดา้นสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   

3.  ดา้นวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยนื (Eco-friendly Living)   

4. ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)   
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1.3 แผนพฒันาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพฒันาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพฒันาภาคแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์    แผนพฒันาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภาคกลางมี
บทบาทส าคญัในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของ กรุงเทพมหานคร 
สถาบนัการศึกษาและวิจยัชั้นน าทุกระดบั สถาบนัการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ี ภาคกลางยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง สภาพพื้นท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมท่ีส้าคญัของประเทศ และเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตข้องอนุภูมิภาคลุ่มน้้ า
โขง (Southern Economic Corridor)   ท่ีเช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม   ซ่ึงเป็นเส้นทาง
ลดัโลจิสติกส์ (Landbridge)   เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกบัโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก   ภาคกลาง
จึงมีเปูาหมายท่ีจะ “พฒันากรุงเทพฯ  สู่มหานครทนัสมยัและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินคา้และ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง”  

 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยั   และเป็นเมือง      

น่าอยูน่่าเท่ียวในล าาดบัตน้ๆ ของโลกตลอดไป 
 -เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย   จิตใจ   มีความมัน่คง 

ดา้นอาชีพและรายได ้และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
 -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดบัการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และ บริการ

ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว อยา่งต่อเน่ือง 
 - เพื่อฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันา เศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยนื 
 เป้าหมาย  
 - อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตวัเพิ่มขึ้น  
 - สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค ในการกระจายรายไดข้องภาคกลาง ลดลง 

               “พฒันากรุงเทพฯ สู่มหานครทนัสมยั  และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
มูลค่าสูง  ” 

1. พฒันากรุงเทพฯ เป็นมหานครทนัสมยัระดบัโลก ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชีวิต และ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเมือง  

2. พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ และสร้างความเช่ือมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเท่ียวทัว่ท ังภาค  

3. ยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชน้วตักรรม เทคโนโลย ีและ 
ความคิดสร้างสรรค ์เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  4. บริหารจดัการน ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม  ภยัแลง้  และคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  
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5. เปิดประตูการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายภาคกลาง-

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
 6. พฒันาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกบัทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ ลด

ความเหล่ือมล ้าภายในประเทศ 
 

1.3.2  แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง) 
วิสัยทัศน์    “ลุ่มน ้าแห่งประวัติศาสตร์   เศรษฐกจิดิจิทัลเชิงสร้าสรรค์ท่ียั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                           1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การตลาด  โดยใชน้วตักรรม  ยกระดบั  สินคา้เกษตร   
การแปรรูป  อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม  และผูป้ระกอบการ SME  4.0   
                           2.ฟ้ืนฟูน ้ าและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว  กิจกรรมการท่องเท่ียว  ผลิตภัรฑ์  ชุมชนและ
ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก  ความปลอดภัยให้ได้  มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความประทับใจแก่
นกัท่องเท่ียว  
                          3.บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า  มลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผกัตบชวา  โดยใชน้วตักรรม 
                         4. พฒันาระบบโครงข่ายคมนาคม  Logistics  พฒันาสภาพแวดลอ้ม  ขยะมูลฝอย และการจดั
การเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่ 

 

  1.3.3 แผนพฒันาจังหวัดอ่างทอง 

➢ วิสัยทัศน์  “อ่างทองเมือง  เศรษฐกจิดี  สังคมดี  ประชาชนมีความสุข ” 
 

➢      เป้าหมายรวม 
    1. คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชน 
    2. เพิ่มผลผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชน 
    3. รายไดด้า้นการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น 

➢      ประเด็นการพฒันา 
 1.พฒันาเมืองน่าอยู ่ สู่สังคมมัน่คงและเป็นสุข 
 2.พฒันาสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชนสู่มาตรฐานสากล 
      3. การท่องเทียวเชิงเกษตรประวติัศาสตร์  วฒันธรรมและวิถีชุมชน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
วิสัยทัศน์การพฒันาท้องถิ่น 

 “ทอ้งถ่ินอ่างทองเมืองน่าอยู ่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสดใส แหล่งอาหารปลอดภยั 
ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีดี” 
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 พนัธกจิการพฒันาท้องถิ่น 
 1. พฒันาเมืองน่าอยู ่โดยมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมาตรฐาน ภายใตค้วามสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. พฒันาสังคม เพื่อใหเ้ป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ18 
 3. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั เพื่อการบริโภคและการจ าหน่าย 
 4. ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารจดัการท่ีดี 
จุดมุ่งหมายของการพฒันาท้องถิ่น/เป้าประสงค์ 
 1. เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการประกอบอาชีพท่ีมัน่คง 
 2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนดา้นสาธารณสุข ดา้นการสังคมสงเคราะห์  ดา้น
การกีฬา เพื่อพฒันาสู่ความเขม้แขง็ของประชาชน 
 3. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่างทองให้คงอยูสื่บไป 
 4. เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถึงเพื่อจงัหวดัอ่างทองเป็นเมืองน่าอยู่ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้จงัหวดัอ่างทองเป็นแหล่งอาหารปลอดภยัและเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้ 
ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
 6. เพื่อพฒันาอาชีพ กลุ่มอาชีพ การท าการเกษตรกรรม และส่งเสริมการท่องเท่ียว  สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในจงัหวดัอ่างทอง 
 7. เพื่อรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 8. เพื่อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีการบริหารจดัการท่ีดี สามารถใหบ้ริหารสาธารณะแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 9. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาจงัหวดัตามนโยบายรัฐบาลยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  และ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น   

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาผงัเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาการบริหารจดัการท่ีดี 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาตามนโยบายรัฐบาล และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

2.1 วิสัยทัศน์การพฒันาเทศบาลเมืองอ่างทอง (Vision) 
 “เมืองน่าอยู่  น่าเท่ียว  สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมพฒันา
องค์กรสู่สังคมคุณภาพชีวิตดีอย่างย่ังยืน” 

2. 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเทศบาลเมืองอ่างทอง    
เทศบาลเมืองอ่างทอง ไดว้างแนวทางในการพฒันาเทศบาลโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การ

พฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต  
การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม   

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
         5. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี  

2.3 เป้าประสงค์  /จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา (Goals) 
1.เพื่อใหมี้ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพื้นฐานไดม้าตรฐานและเพียงพอ 

ต่อความตอ้งการประชาชน 
2. เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขไดม้าตรฐานและทัว่ถึง 
3. เพื่อใหป้ระชาชนมีสวสัดิการและนนัทนาการอยา่งมีคุณภาพและเพียงพอ 
4. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดแ้ละการสร้างงานเพิ่มขึ้นสร้างชุมชนเขม้แขง็อยา่ง 

ยัง่ยนื 
5. เพื่อใหเ้ป็นองคก์ารท่ีไดม้าตรฐานบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีระบบการบริหาร 

จดัการท่ีดี 
6. เพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
7. เพื่อพฒันารองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  2.4 ตัวชี้วัดก าหนดตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1.  การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต  การศึกษา และ
ส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม   ก าหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  1.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ไดรั้บบริการทางดา้นสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง   
1.2 มีสถานท่ีบริการทางดา้นสาธารณสุขอยา่งเพียงพอ  ไดม้าตรฐาน 
1.3 บุคลากรดา้นการศึกษามีศกัยภาพเพิ่มขึ้น  เด็ก  เยาวชน และประชาชน มีการศึกษาการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
1.4  เด็ก  เยาวชน และประชาชน  มีสวสัดิการและนนัทนาการท่ีดี   
1.5   ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
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 2.  การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ก าหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

2.1 ถนน   ส่ิงก่อสร้างสาธารณูปการ  ไฟฟ้า อยา่งมีมารตฐานเพียงพอ 
2.2 มีการใชท่ี้ดินอยา่งเหมาะสม 
2.3 มีระบบการจราจรท่ีดี มีมาตรฐาน 

 3. การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ก าหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

3.1 ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มขึ้น  
3.2. มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 4. การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ก าหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  4.1. การจดัการขยะมูลฝอย น ้าเสีย ไดรั้บการจดัเก็บและบ าบดัอยา่งถูกวิธี  
           4.2. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ถูกท าลาย 
  4.3. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
  4.4. ผลงานการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  5. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี  ก าหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

5.1.เจา้หนา้ท่ีมีการท างานตามระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
   5.2. ประชาชนมีความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินมากขึ้น 
5.3. บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ 
5.4. มีการปรับปรุงและพฒันารายไดข้องเทศบาล 

         5.5. องคก์รมีสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้พื่อการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
  2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็
ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต การศึกษาและ
ส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม  

ปีละ 30 
โครงการ 

ปีละ30
โครงการ 

ปีละ30
โครงการ 

ปีละ30
โครงการ 

ปีละ30
โครงการ 

2. ยกุารพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ปีละ 15 
โครงการ 

ปีละ 15 
โครงการ 

ปีละ 15 
โครงการ 

ปีละ 15 
โครงการ 

ปีละ 15 
โครงการ 

3. การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใตป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปีละ 5 
โครงการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

4. การพฒันาระบบจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีละ 25 
โครงการ 

ปีละ 25 
โครงการ 

ปีละ 25 
โครงการ 

ปีละ 25 
โครงการ 

ปีละ 25 
โครงการ 

5. การบริหารจดัการท่ีดี ปีละ 50 
โครงการ 

ปีละ 50 
โครงการ 

ปีละ 50
โครงการ 

ปีละ 50 
โครงการ 

ปีละ 50 
โครงการ 
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  2.6  พนัธกจิของเทศบาลเมืองอ่างทอง   ดังนี้ 

1. พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานภายในทอ้งถ่ิน 
   2. ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา ศาสนาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
      3. ส่งเสริมสวสัดิการและนนัทนาการใหก้บัประชาชนภายในทอ้งถ่ิน 
      4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      5.  พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
      6.  เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
      7.  พฒันาเด็ก เยาวชนและประชาชน ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
       2.7  กลยุทธ์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต   
การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. การป้องกนั รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
2. การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 
3. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และประเพณีภายในชุมชน 
4. การส่งเสริมสวสัดิการและนนัทนาการ 
5. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน   

มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา สาธารณูปการและไฟฟ้า 
2. การพฒันาการใชท่ี้ดิน 
3. การพฒันาระบบจราจร 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแ้ก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม    
มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
  1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           2. การเฝ้าระวงัและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  3. การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  4. การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบการบริหารจัดการท่ีดี   มีกลยทุธ์   ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
2. การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการเทศบาล 
3. การปรับปรุงและพฒันาบุคลากร 
4. การปรับปรุงและพฒันารายไดข้องเทศบาล 

     5. การปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีปฏิบติังาน 
  2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
          เทศบาลเมืองอ่างทอง  ซ่ึงตั้งอยู่อ  าเภอเมืองอ่างทอง   ลกัษณะภูมิประเทศ โดยทัว่ไปเทศบาล
เมืองอ่างทองเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงไหลผ่านตวัเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ลกัษณะคลา้ย
เมืองอกแตก  คือ    มีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมืองแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ฝ่ัง   เป็นท่ีตั้งของศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง 
เป็นศูนยร์วมหน่วยงานราชการ  ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลจึงประกอบด้วยขา้ราชการทั้งส่วน
ภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ    พนกังานลูกจา้งของภาครัฐ  และเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ประชาชน
อีกส่วนหน่ึงจึงประกอบอาชีพทางการคา้ภายในชุมชน   มีสถานประกอบการคา้ ตลาดสด  ตลาดกลางสินคา้
เกษตร เช่น ผกั ปลา  และมีห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง       
ก่อใหเ้กิดการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งตามมา เช่น คา้ขาย รับจา้ง สามลอ้รับจา้ง มอเตอร์ไซครั์บจา้ง และอ่ืนๆ       
จากขอ้มูลตามสภาพภูมิประเทศและลกัษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
หรือวิถีชีวิตของคนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง   จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่  ภายใตย้ทุธศาสตร์  ดงัน้ี 
 1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต  
การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม   

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
         5. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี  
 2.9.ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม   

ในภาพรวมยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองอ่างทอง   ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 -2570 ) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง   มีความสอดคลอ้งกบัและเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั    ยทุธศาสตร์

การพฒันาภาค  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  13  ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และไทยแลนด ์4.0  

ตามท่ีระเบียบก าหนด      
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT เทศบาลเมืองอ่างทอง 

จุดแข็ง 
1. การเมืองมีความมัน่คงมีเสถียรภาพท าใหก้ารบริหารงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
2. มีตลาดกลางพืชผกั ผลไม ้และตลาดปลาน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางตอนบน 

ท าใหเ้กษตรกร  มีแหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตรท่ีแน่นอน 
3. มีแม่น ้าสายส าคญัไหลผา่นท าใหไ้ม่มีปัญหาภยัแลง้ 
4. มีวดัและสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาท่ีคนศรัทธาเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ามารถ 

สงเสริมการท่องเท่ียวได ้และเป็นแหล่งยดึเหน่ียวจิตใจของประชาชน 
5. เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยูใ่กลก้บัศาลากลางจงัหวดัอ่างทองและส่วนราชการต่างๆ 
6. มีสถาบนัการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมในจงัหวดั ท าให้เผยแพร่ อนุรักษ์ สร้างสรรค ์

สืบสานและพฒันาบุคลากร ดา้นศิลปวฒันธรรมและกีฬา 
จุดอ่อน 

1. เทศบาลมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการพฒันา 
2. ขาดการบูรณาการในการประชาสัมพนัธ์ดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3. ปัญหาวยัรุ่นและเยาวชนมีแนวโนม้สูงขึ้น ไดแ้ก่การใชค้วามรุนแรง ปัญหายาเสพติด 

และการตั้งครรภข์องวยัรุ่นส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของสถาบนัครอบครัว 
4. คุณภาพน ้าในแม่น ้าเส่ือมโทรมลงอนัเน่ืองมาจากน ้าทิ้งจากชุมชน  
5.เป็นเมืองท่ีมีแม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่นกลางเมืองจึงมีปัญหาน ้าท่วม 

โอกาส 
  1. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภยั 
  2. อ่างทองเป็นเมืองค่อนขา้งเลก็และสงบท าใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 
  3. ท่ีตั้งจงัหวดัอยู่ใกลก้รุงเทพฯ และเป็นจุดเช่ือมต่อกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ไดท้ าให้สะดวก ต่อการ
เดินทาง  ท่องเท่ียว และการขนส่งสินคา้ไปจงัหวดัต่างๆ 

อุปสรรค 
  1. สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระท า เป็นเส้นทางระบายน ้ าภาคเหนือไหลผ่านจงัหวดั ท าให้
เกิดความเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัเป็นประจ า 
  2. น ้ามนัมีราคาสูงท าใหต้น้ทุนการผลิตดา้นต่างๆสูงขึ้น 
  3. การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้มีผูค้ ้า ผูเ้สพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาดา้นยาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง 
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  4. การเพิ่มค่าจา้งของรัฐบาลส่งผลต่อการจา้งงาน ภาครัฐท าใหมี้ภาระค่าใชจ่้าย    ดา้นการ
บริหารงานบุคคลเพิ่มมากขึ้น งบพฒันาก็จะนอ้ยลง คนวา่งงานมากขึ้น ภาคเอกชนมีภาระ ดา้นค่าจา้งเพิ่มขึ้นท า
ใหต้อ้งลดการจา้งพนกังานลงท าใหค้นวา่งงานมากขึ้น 
  5. โครงสร้างประชากรกลุ่มผูสู้งอายุและคนพิการท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น ท าให้ตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมในดา้นสวสัดิการของผูสู้งอาย ุเช่น รายจ่ายดา้นสุขภาพ เบ้ียยงัชีพ ท่ีอยูอ่าศยั 
  6. ประเทศไทยไดก้า้วสู่ประชาคมอาเซียนท าใหมี้การเคล่ือนท่ีของแรงงานต่างดา้ว 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง ท่ีมีผลต่อการพฒันาของเทศบาลเมืองอ่างทอง  ไดท้ า
การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาขอบข่ายของปัญหาออกมาได ้ดงัน้ี 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองอ่างทอง  ตามประเด็นพฒันา
ท้องถิ่น 

 

ล าดับ 
ที ่

ขอบข่ายของปัญหา ปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที ่
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

1 ขาดแหล่งสันทนา
การ 

ทุกชุมชน ภายในเขต
เทศบาล 

ชุมชน 22 ชุมชน ท าใหป้ระชาชนไม่มีแหล่ง
สันทนาการเพื่อการพฒันา
ศกัยภาพร่างกายและจิตใจ 

2 สภาวะน ้าท่วม
ซ ้าซาก 

ทุกชุมชน ภายในเขต
เทศบาล 

ครัวเรือนทุก
ครัวเรือน 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิต และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจของจงัหวดั 

3 รายไดไ้ม่เพียง พอ
และตอ้งการอาชีพ
ท่ีมัน่คง 

ทุกชุมชน ภายในเขต
เทศบาล 

ชุมชน 22 ชุมชน ท าให้เกิดการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจหากไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

4 ระบบบ าบดัน ้าเสียไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ทุกชุมชน ภายในเขต
เทศบาล 

ชุมชน 22 ชุมชน เกิดการปนเป้ือนมลพิษทาง
น ้าท่ีเกิดจากน ้าเสียภายใน
เขตเทศบาล 

5 ถนนภายในเขต
เทศบาลช ารุดและ
ไม่ไดม้าตรฐาน 

ทุกชุมชน ภายในเขต
เทศบาล 

ชุมชน 22 ชุมชน เป็นอปุสรรคต่อประชาชน
ในดา้นคมนาคมและการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

6 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนและไฟฟ้า
สาธารณะ 

ทุกชุมชน ภายในเขต
เทศบาล 

ชุมชน 22 ชุมชน การสัญจรไปมาในยามค ่า
คืนไม่ไดรั้บความสะดวก
และความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

 
 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ

พัฒนาผังเมือง 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ

บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ

พัฒนาตามนโยบาย

รัฐบาลและยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด 

2.  ยทุธศาสตร์
การพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

1.  ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ศกัยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน ดา้น
คุณภาพชีวิต  
การศึกษา และ
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม   

 

3. ยทุธศาสตร์
การพฒันาและ
เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนภายใต้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาระบบการ

จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท. ในเขต

จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์       

จังหวัดอ่างทอง 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑       

พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง 

และเป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒         

พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓                     

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และวิถีชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑      

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ

พัฒนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5. ยทุธศาสตร์
การพฒันาระบบ
การบริหาร
จดัการท่ีดี  

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
เทศบาล 
เมืองอ่างทอง 
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1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพฒันาศกัยภาพ
คนและความเขม้แขง็
ของชุมชน  ดา้น
คุณภาพชีวิต  
การศึกษา  และ
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรม 

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป กองคลงั ทุกส่วนการงาน 
รักษาความสงบภายใน ส านกัปลดัเทศบาล ทุกส่วนการงาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 
การสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
ทุกส่วนการงาน 

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน กองสวสัดิการสังคม ทุกส่วนการงาน 
การศาสนา  วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 

 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกส่วนการงาน 

การ
ด าเนินงานอ่ืน 

งานงบกลาง 
  

ส านกัปลดัเทศบาล ทุกส่วนการงาน 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกส่วนการงาน 

กองสวสัดิการสังคม ทุกส่วนการงาน 
กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 

2 การพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส่วนการงาน 
กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกส่วนการงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกส่วนการงาน 

3 การพฒันาและ
เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
ภายใตป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน กองสวสัดิการสังคม ทุกส่วนการงาน 
เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส่วนการงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกส่วนการงาน 
 กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 
   

 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 การพฒันาระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกส่วนการงาน 

 กองช่าง ทุกส่วนการงาน 

5 การพฒันาระบบบริหาร
จดัการท่ีดี 

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป  กองคลงั ทุกส่วนการงาน 
 ส านกัปลดัเทศบาล ทุกส่วนการงาน 
รักษาความสงบภายใน ส านกัปลดัเทศบาล ทุกส่วนการงาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 
การศาสนา  วฒันธรรม          
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนการงาน 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกส่วนการงาน 

สร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 

ทุกส่วนการงาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส่วนการงาน 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกส่วนการงาน 

 - กองช่าง ทุกส่วนการงาน ทุกส่วนการงาน 

การ
ด าเนินงานอ่ืน 

งานงบกลาง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

ทุกส่วนการงาน 

กองช่าง ทุกส่วนการงาน 
ส านกัปลดัเทศบาล ทุกส่วนการงาน 
 กองคลงั ทุกส่วนการงาน 

 

 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา
และส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
   1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 6 1,130,000 6 1,130,000 6 1,150,000 6 1,150,000 6 1,150,000 30 5,710,000

         นันทนาการ
   1.2 แผนงานการศึกษา 12 33,930,000 12 33,930,000 12 34,030,000 12 34,030,000 12 34,030,000 60 169,950,000

   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3,454,000 3 889,000 1 497,000 0 0 2 618,000 9 5,458,000

   1.4 แผนงานสาธารณสุข 25 1,955,000 25 1,855,000 25 2,090,000 24 1,855,000 24 1,955,000 123 9,710,000

   1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7 910,000 7 910,000 7 910,000 7 910,000 7 910,000 35 4,550,000

   1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 40 7,200,000

   1.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 1,000,000 8 1,000,000 9 1,400,000 8 1,200,000 8 1,200,000 41 5,800,000

   1.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 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

   1.9 แผนงานงบกลาง 5 19,730,000 5 21,230,000 5 22,730,000 5 24,230,000 5 25,730,000 25 113,650,000

รวม 71 63,419,000 69 62,254,000 68 64,097,000 65 64,665,000 67 66,883,000 374 321,318,000
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แบบ ผ.01

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2569ปี 2568 ปี 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของเทศบาลเมืองอ่างทอง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.01

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2569ปี 2568 ปี 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของเทศบาลเมืองอ่างทอง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปการและ
โครงสร้างพืน้ฐาน
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9 6,050,000 5 1,940,000 5 2,440,000 12 4,600,000 15 5,850,000 46 20,880,000

   2.2  แผนงานอุตสาหรรมและการโยธา 12 622,600,000 0 0 0 0 0 0 1 4,000,000 13 626,600,000

รวม 21 628,650,000 5 1,940,000 5 2,440,000 12 4,600,000 16 9,850,000 59 647,480,000

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
   3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 450,000 2 450,000 2 950,000 2 950,000 2 950,000 8 3,750,000

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   4.1  แผนงานสาธารณสุข 4 130,000 4 130,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 25 1,850,000

   4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5 750,000 4 650,000 5 2,050,000 3 250,000 4 550,000 21 4,250,000

รวม 9 880,000 8 780,000 10 2,580,000 8 780,000 9 1,080,000 46 6,100,000
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.01

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2569ปี 2568 ปี 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของเทศบาลเมืองอ่างทอง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
   5.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 1,440,000

   5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 2,604,000 5 2,604,000 5 2,604,000 5 2,604,000 5 2,614,000 25 13,030,000     

   5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 3 450,000 4 1,250,000 4 850,000 4 1,950,000 4 12,700,000 19 17,200,000

   5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 1,835,000 10 1,835,000 11 2,835,000 10 1,835,000 10 1,835,000 51 10,175,000

   5.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 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

รวมทั้งส้ิน 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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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา
และส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปการและ
โครงสร้างพืน้ฐาน
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 3 12,900,000 0 0 0 0 3 12,900,000

รวม 0 0 0 0 3 12,900,000 0 0 0 0 3 12,900,000

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 2,600,000 0 0 0 0 1 2,600,000

รวมทั้งส้ิน 0 0 0 0 1 2,600,000 0 0 0 0 1 2,600,000
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รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

(สรุป แบบ ผ. 02 โครงการทีท้่องถิ่นด าเนินการเอง )
แบบ ผ.02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประเพณี
วนัสงกรานต์

เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี
อนัดีงามไวสื้บต่อไป

จดังานประเพณีสงกรานตใ์นเดือน
เมษายนของทุกปี จดัอบรมให้
ความรู้กบัผูสู้งอาย ุอบรมเด็กและ
เยาวชนในการปฏิบติัตาม
แบบอยา่งประเพณีหรือวฒันธรรม
ไทย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนในเขตท่ี
ร่วมสืบสานประเพณี

ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

กองการศึกษา

2 โครงการประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี
อนัดีงามไวสื้บต่อไป

จดังานวนัลอยกระทงในวนัข้ึน 15 
ค ่า เดือน 12 ของทุกปีจดักิจกรรม
ประกวดกระทงประกวดหนูนอ้ย 
ประกวดนางนพมาศ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ 
ประชาชนในเขตท่ีร่วม
สืบสานประเพณี

ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานประเพณี

กองการศึกษา

3 โครงการจดังานวนั
เด็กแห่งชาติ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พฒันาการของเด็กและ
กิจกรรม

จดัการแสดงนิทรรศการตอบค าถาม
 ประกวด ดา้นวิชาการ การละเล่น
พ้ืนบา้น

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของเด็กใน
เขตท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

เด็กในเขตเทศบาลมี
ทศันคติท่ีดีต่อเทศบาล

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 2 ด้านศิลปวฒันธรรม  

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการจดังาน
ประเพณีเน่ืองในวนั
ข้ึน ปีใหม่

เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีอนัดี
งามไวสื้บต่อไป

จดัให้มีการตกับาตรพระสงฆ ์
จ านวน 100 รูปข้ึนไป จดักิจกรรม
ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  ปีละ 1 
คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนในเขตท่ีร่วม
สืบสานประเพณี

1. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาล
2. วฒันธรรมประเพณีไดรั้บ
การอนุรักษไ์วสื้บไป

กองการศึกษา

5 โครงการร่วม
กิจกรรมวนัลูกเสือ

เพ่ือให้ลูกเสือของโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลเมือง
อ่างทองไดร่้วมกิจกรรมกบั
ลูกเสือในสงักดัอ่ืนๆ

ร่วมกิจกรรมวนัลูกเสือโดยส่ง
ลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรม ปีละ 2 คร้ัง

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของลูกเสือใน
สงักดัเทศบาลเมือง
อ่างทองไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามคัคี

ลูกเสือมีวินยั และ
แลกเปล่ียนความรู้กบั
เพ่ือนลูกเสือในสงักดั
อ่ืนๆ

กองการศึกษา

6 โครงการชุมนุม
ลูกเสือแห่งชาติ

เพ่ือรวมพลงัความสามคัคีของ
ลูกเสือ เนตรนารี ถวายความ
จงรักภกัดี และเทิดพระเกียรติ
พระเจา้อยูห่วัฯ เพ่ือส่ง เสริม
และฟ้ืนฟูกิจกรรมลูก เสือไทย
และลูกเสือ ทอ้งถ่ินให้มีความ
เจริญกา้วหนา้

จดัโครงการนกัเรียนโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองอ่างทอง เขา้ร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในจงัหวดัท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากกรมฯ ให้เป็น
เจา้ภาพในการจดังาน ชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติ  ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของลูกเสือ 
เนตรนารี    มีความสามคัคี
 ความจงรักภกัดี   ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์

1. ลูกเสือ เนตรนารี ไดรั้บ
พลงัความสามคัคี และเทิด
พระ เกียรติพระเจา้อยูห่วัฯ 
2. ลูกเสือ เนตรนารี มี
ความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการและวิธีการของ
ลูกเสือ

กองการศึกษา

รวม 6 โครงการ 1,130,000 1,130,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการมหกรรม
วิชาการเทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพ่ือให้คณะครู 
นกัเรียน ไดน้ าผลงาน
ของตนเองออกเผย 
แพร่ต่อสาธารณชน

จดังานนิทรรศการทางวิชาการ
ของสถานศึกษาในสงักดัเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของครู 
นกัเรียนและ
ผูป้กครองมีความ พึง
พอใจต่อการจดั
การศึกษา

ครู นกัเรียน และผูป้ก 
ครอง ไดแ้ลกเปล่ียน 
ความรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

2 โครงการพฒันา
ทกัษะชีวิตให้แก่
นกัเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียน

เพ่ือพฒันาทกัษะของ
นกัเรียน โรงเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองอ่างทอง ช่วง
ปิดภาคเรียน

จดัโครงการพฒันาทกัษะชีวิต
ให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั
เทศบาลเมืองอ่างทองช่วงปิด
เทอม ปีละ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
นกัเรียนท่ีให้เวลา
วา่งให้เป็น
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมท าใน
วนัหยดุ ไม่ยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ   

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการมหกรรม
วิชาการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
และประชาสมัพนัธ์
การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองอ่างทอง

1. แสดงผลงานทางวิชาการ
ระดบัโรงเรียน
2. แสดงผลงานทางวิชาการงาน
มหกรรมวิชาการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัภาค 
และระดบัประเทศ จดัโครงการ 
 ปีละ 2 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของครู 
นกัเรียน และ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการจดั
การศึกษา

ครู และนกัเรียนได้
แสดงผลงาน จากการ
เรียนการสอนแก่บุคคล
ทัว่ไปให้รับทราบถึง
ความกา้ว หนา้ของการ
จดัการเรียนการสอน

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขนัคน
เก่งในโรงเรียน
ทอ้งถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมนกัเรียนท่ี
เรียนดีให้ไดมี้ศกัยภาพ
เต็มความสามารถ

คดัเลือกนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถเป็นเลิศทาง
วิชาการเขา้ร่วมแข่งขนั ในระดบั
จงัหวดั ภาค และประเทศ  ปีละ 1
 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีศกัยภาพ
สูงข้ึน

นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการ
เสริมสร้างความรู้ของ
ตนเองเตม็ศกัยภาพ

กองการศึกษา

5 โครงการพฒันาการ
เรียนรู้ตามหลกัการ
พฒันาสมอง (BBL
 :Brain-Based 
Learning)

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้
ของนกัเรียนระดบั
ปฐมวยัตามหลกัการ
พฒันาสมอง

พฒันานกัเรียนระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
นกัเรียนระดบั
ปฐมวยัมีศกัยภาพ
สูงข้ึน

นกัเรียนระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ไดรั้บการพฒันาตาม
หลกั BBL

กองการศึกษา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการแข่งขนั
กีฬาสีระหวา่ง
สถานศึกษาในสงักดั
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือสร้างเสริมความ
รักความสามคัคี และ
สุขภาพร่างกายของ
นกัเรียน

จดัแข่งขนักีฬาสีภายใน
สถานศึกษาสงักดัเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
นกัเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

นกัเรียนมีความรัก
ความสามคัคี และมี
สุขภาพแข็งแรง มี
น ้าใจนกักีฬา

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขนั
กีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือส่งนกักีฬา-กรีฑา ตวัแทน
เทศบาลเมืองอ่างทอง เขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา-กรีฑา
นกัเรียน โรงเรียนในสงักดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รอบคดัเลือกและรอบชิง
ชนะเลิศ

ส่งตวัแทนนกักีฬา-กรีฑาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬา-กรีฑานกัเรียน 
โรงเรียนในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
นกัเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

นกัเรียนไดร่้วม
แข่งขนักีฬาระดบั
โรงเรียน ระดบักลุ่ม 
ระดบัอ าเภอ ระดบั
ภาค และระดบั 
ประเทศ

กองการศึกษา

8 โครงการจดัซ้ือ
อาหารเสริมนม
(เงินส านกั
งบประมาณ)

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนใน
สงักดัเทศบาลเมืองอ่างทอง
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และ
นกัเรียนในสงักดั (สพฐ) มี
ร่างกายแขง็แรงจากการ
ด่ืมนมทุกวนั

จดัซ้ืออาหารเสริมนมให้กบั
นกัเรียนระดบัชั้นเตรียมอนุบาล-
ป.6 ในสงักดัเทศบาลเมือง
อ่างทองทุกคนไดน้มรับประทาน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนไดรั้บ
อาหารเสริม(นม)

นกัเรียนไดรั้บอาหาร
เสริม(นม)ทุกคน

กองการศึกษา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการอาหาร
กลางวนัส าหรับ
นกัเรียน  (เงินส านกั
งบประมาณ)

เพ่ือให้นกัเรียนโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลเมือง
อ่างทองและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กฯมีอาหารรับประทาน
ทุกวนั

จดัซ้ืออาหารกลางวนัให้กบั
นกัเรียนระดบัชั้นเตรียมอนุบาล-
ป.6 ทุกคนในสงักดัเทศบาล
เมืองอ่างทอง ไดมี้อาหาร
รับประทาน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนไดรั้บ
อาหารกลางวนั

นกัเรียนไดรั้บ
อาหารกลางวนัทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการนิเทศ
ก ากบัติดตาม การ
ด าเนินงาน
สถานศึกษาในสงักดั

เพ่ือเสริมสร้างการ
บริหารงานและการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา
ให้เขม้แขง็และได้
มาตรฐานชาติ

นิเทศ ก ากบั ติดตาม การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
(โดยบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
สถาน ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานชาติ

การด าเนินงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานตามท่ี
ก าหนด

กองการศึกษา

11 โครงการพฒันา
ศกัยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือพฒันาศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
วิชาชีพ

จดัอบรมสมันาการพฒันา
ศกัยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปีละ 2 คร้ัง และศึกษาดูงาน
 ปีละ 1 คร้ัง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรั้บการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้

กองการศึกษา

12 โครงการอาหาร
กลางวนัส าหรับ
นกัเรียน (เงินส านกั
งบประมาณ)

เพ่ือให้นกัเรียนโรงเรียน
สงักดั สพฐ.มีอาหาร
รับประทานทุกวนั

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวนั
ให้กบัโรงเรียนอนุบาลวดั
อ่างทอง เพ่ือจดัท าอาหาร
กลางวนัให้กบันกัเรียนในสงักดั

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนไดรั้บ
อาหารกลางวนั

นกัเรียนไดรั้บ
อาหารกลางวนั  ทุก
คน

กองการศึกษา

รวม 12 โครงการ 33,930,000 33,930,000   34,030,000 34,030,000   34,030,000 169,950,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค ์
โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

เพ่ือให้อาคาร
อเนกประสงคดู์ใหม่
สวยงาม แขง็แรง ทนทาน
 พร้อมใชง้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค ์ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 1. งานขดูลา้งสีเดิม พร้อม
ซ่อมรอยแตกร้าว พ้ืนท่ี 1,086 ตารางเมตร2. 
งานทาสีอาคารเก่า ภายนอกอาคาร พ้ืนท่ี 1,025
 ตารางเมตร 3. งานทาสีอาคารเก่า ภายใน
อาคาร พ้ืนท่ี 961 ตารางเมตร 4. งานร้ือผนงั
เดิมออก พ้ืนท่ี 84 ตารางเมตร 5. งานติดตั้ง
ประตูเหลก็ จ  านวน 4 บาน 6. งานติดตั้ง
ตะแกรงกนันก พ้ืนท่ี 360 ตารางเมตร 7. งาน
ติดตั้งโดมไฟ สปอร์ทไลท ์จ านวน 8 ดวงโคม

 -  -  -  - 468,000 อาคารอเนกประสงค์
ไดรั้บการปรับปรุงซ่อม
แซ่มให้ดูใหม่สวยงาม 
แขง็แรง ทนทาน 
ปลอดภยัไดม้าตรฐาน  
ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจ

อาคารอเนกประสงคดู์
ใหม่สวยงาม แขง็แรง 
ทนทาน ปลอดภยัได้
มาตรฐาน   ครู นกัเรียน 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีพ้ืนท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ   
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการติดตั้ง
ตะแกรงกนันกบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี1
และอาคารเรียนหลงัท่ี
2โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

เพ่ือให้บริเวณดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี1และ
อาคารเรียนหลงัท่ี2มี
ตะแกรงกนันก เป็นการ
ป้องกนัเช้ือโรคจากนกสู่คน
 และกนัการพลดัตกของ
นกัเรียน

ติดตั้งตะแกรงกนันกบริเวณดา้นหนา้
และดา้นหลงัอาคารเรียนหลงัท่ี 1 และ
หลงัท่ี 2  มีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,387 
ตารางเมตร

 -  - 497,000  -  - มีตะแกรงกนันกท่ีได้
มาตรฐาน 2 แห่งบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี1 และ
อาคารเรียนหลงัท่ี 2 ร้อยละ
 100 ของครู นกัเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

บริเวณดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัอาคารเรียนหลงัท่ี1
และอาคารเรียนหลงัท่ี2 ติด
ตะแกรงกนันก ป้องกนัเช้ือ
โรคจากนกสู่คนและ
ป้องกนัการพลดัตกของ
นกัเรียน

กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้าง
โครงหลงัคาเหล็ก
พร้อมปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าโรงเรียน
เทศบาล 1 วดัตน้สน

ก่อสร้างหลงัคาเหล็กคลุม
 ภายในโรงเรียนเทศบาล 
1 วดัตน้สน พร้อมยกท่อ
ระบายน ้า และเทพ้ืน
ดา้นหนา้อาคารเรียน

เทพ้ืนดา้นหนา้อาคารเรียนพร้อมยกท่อระบาย
น ้าและก่อสร้างหลงัคาคลุมจ านวน 1 หลงั 
รายละเอียดดงัน้ี
1.งานเทพ้ืน คสล.หนา0.10 ม. กวา้ง 0.50-9.50
ม.ยาว80.70ม.หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่650 ตร.ม.
2.รางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาเหลก็ปิดราง
ระบายน ้าความยาวไม่นอ้ยกวา่ 126 ม.
3.หลงัคาโครงเหลก็มุงดว้ยเมทลัชีทความหนา 
0.40 มม. ขนาด 9.00x54 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 486ตร.ม.

1,650,000  -  -  -  - บริเวณดา้นหนา้อาคาร
เรียนเทพ้ืนพร้อมยกท่อ
ระบายน ้า มีพ้ืนท่ีให้
นกัเรียนท ากิจกรรมต่างๆ
และมีหลงัคาคลุมป้องกนั
ฝน ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

ภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้
อาคารเรียนมีความสวยงาม
มีพ้ืนท่ีให้นกัเรียนท า
กิจกรรมต่างๆและมีหลงัคา
ป้องกนัแสงแดด ฝนและน ้า
ท่วมขงัพ้ืนล่ืนไม่ท  าให้เกิด
อนัตรายแก่นกัเรียน

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการก่อสร้าง
หลงัคาโดม
อเนกประสงคเ์ช่ือม
ระหวา่งอาคาร 2 กบั
อาคาร 3 (โรงเรียน
เทศบาล 2 วดัโล่ห์
สุทธาวาส)

เพ่ือก่อสร้างหลงัคาโดม
เช่ือมระหวา่งอาคาร 2 
กบัอาคารเรียน 3 ให้มี
ความพร้อมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างหลงัคาโดมเช่ือมระหวา่ง
อาคาร 2 กบัอาคาร.ขนาด 12 ม.X12 
ม.X10 ม. จ านวน 1 แห่ง

 - 809,000  -  -  - ร้อยละ 100  ของ ครู 
นกัเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชนและ
ชุมชนท่ีใช ้เกิความพึง
พอใจท่ีไดค้วามสะดวก 
สบายปลอดภยัในการใช้
โดม โดยเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใชบ้ริการ

นกัเรียน มีลานสถานท่ี
ท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนและให้บริการแก่
ชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเช่ือมระหวา่ง
อาคาร เรียน 1 ชั้น 2  
กบัอาคารเรียน 3 ชั้น 2
 โรงเรียนเทศบาล 2 
วดัโล่ห์สุทธาวาส

ก่อสร้างทางเดินเช่ือม
ระหวา่งอาคาร เรียน 1 ชั้น
 2  กบัอาคารเรียน 3 ชั้น 2 
 เพ่ือให้ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง มีความสะดวก
 สบาย ปลอดภยัในการ
ใชอ้าคารเรียน

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลงัคาและ
ลูกกรงเหล็กลอ้มรอบทางเดินระหวา่ง
อาคารเรียน 1 ชั้น 2 กบัอาคารเรียน 3 
ชั้น 2ขนาด 3 ม.x9 ม.x8 ม.
จ านวน 1 แห่ง

487,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ผูป้กครองคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บ
ความสะดวกสบายและ
ปลอดภยัในการใชอ้าคาร
เรียน โดยเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใชบ้ริการ

นกัเรียน ผูป้กครอง และ
คณะครูไดรั้บความ
สะดวกสบายและปลอดภยั
ในการใชอ้าคารเรียน โดย
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใชบ้ริการ

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 4   
โรงเรียนเทศบาล 3 
วดัชยัมงคล

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 4   ให้ได้
มาตรฐาน  ถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
ภายในห้องสุขาอาคาร 4

ปรับปรุงระบบท่อ น ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร จ านวน 4 ชั้น      15 ห้อง 
แบ่งเป็น ชั้นท่ี  1 จ านวน 5 ห้อง ชั้นท่ี 
 2 - 4   จ านวน 10 ห้อง

500,000  -  -  -  - ระบบท่อน ้าทิง้ห้องสุขา
อาคาร 4 ดีไดม้าตรฐาน
ถูกสุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั ร้อยละ 100
 ของครู นกัเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

มีระบบการระบายน ้าทิง้ท่ีดี
 ไดม้าตรฐานถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั มี
ห้องน ้าสะอาด

กองการศึกษา

39



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 6  โรงเรียน
เทศบาล 3 วดัชยัมงคล

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 6 ให้ได้
มาตรฐาน  ถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
ภายในห้องสุขาอาคาร 6

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร 6 จ านวน 4 ชั้น 27 ห้อง  
แบ่งเป็น ชั้นท่ี 1 จ านวน 12 ห้อง ชั้นท่ี
 2 - 4  จ านวน 15 ห้อง

500,000  -  -  -  - ระบบท่อน ้าทิง้ห้องสุขา
อาคาร 6 ดีไดม้าตรฐาน
ถูกสุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั ร้อยละ 100
 ของครู นกัเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

มีระบบการระบายน ้าทิ้ง
ท่ีดี ไดม้าตรฐานถูก
สุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั มีห้องน ้า
สะอาด

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุง
เสริมราวกนัตก
บริเวณอาคารเรียนชั้น 
2  ,ชั้น 3 และติดตั้ง
กนัสาดดา้นหนา้อาคาร
 โรงเรียนเทศบาล 4 
ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

ปรับปรุงเสริมราวกนัตก
บริเวณอาคารเรียนชั้น 2 
 ,ชั้น 3  เพ่ือความ
ปลอดภยันกัเรียน กนั
นกัเรียนร่วงหล่นจาก
บริเวณ ชั้น 2  ,ชั้น 3 
ภายในอาคารเรียน

ติดตั้งราวสแตนเลส  กนัตกบริเวณชั้น 
2 ,ชั้น 3 ขนาดเส้นผา่ ศูนยก์ลาง 2 น้ิว 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 118 เมตร 
ปรับปรุงผนงัความยาวไม่นอ้ยกวา่ 46 
เมตร และติดคั้งกนัสาดดา้นหนา้อาคาร
 ทางเขา้อาคาร พ้ืนท่ี 59 ตารางเมตร

317,000  -  -  -  - ราวกนัตกบริเวณอาคาร
สวยงาม แขง็แรง 
ทนทาน ปลอดภยัได้
มาตรฐาน  ร้อยละ 100 
ของครู นกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผูป้กครคอง มีความพึง
พอใจ

ราวกนัตกบริเวณอาคาร
เรียนชั้น 2  ,ชั้น 3 
แขง็แรง ทนทาน 
ปลอดภยัไดม้าตรฐาน ครู
 นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูป้กครอง ปลอดภยัใน
การใชอ้าคารเรียน

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการทาสีอาคาร
เรียน 1และอาคาร
เรียน2
โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

ทาสีอาคารเรียน 1 และ
อาคารเรียน2  เพ่ือให้
อาคารเรียนดูใหม่สวยงาม
เอ้ือต่อการเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น หลงัท่ี 1 และ
อาคารเรียน 4 ชั้นหลงัท่ี 2  หลงัละ 12
 ห้องเรียน ขนาด 1,534 ตร.ม.จ านวน 2
 หลงั ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -  -  - 150,000 ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 2 
หลงั หลงัละ 12  ห้องเรียน
 จ านวน 2 หลงั ครบ  
อาคารเรียนดูใหม่ สะอาด 
เรียบร้อย ร้อยละ 100 ของ
ครู นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

อาคารเรียนมีสนัสวยงาม
และมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา

10 โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานอาคารเรียน
หลงัท่ี 2 ชั้น 4 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร
เรียนหลงัท่ี 2 ชั้น 4 
เพ่ือให้ฝ้าเพดานบนอาคาร
เรียนแขง็แรง และ
ปลอดภยัส าหรับนกัเรียน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนหลงัท่ี 2 ชั้น 4 มี
รายละเอียดดงัน้ี 1. งานร้ือฝ้าเพดานเดิมออก 
พร้อมขนทิง้ พ้ืนท่ี 64 ตารางเมตร2. งานติดตั้ง
ฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผน่เรียบหนา  มม พ้ืนท่ี 64
 ตารางเมตร 3. งานติดไมม้อบฝ้า (ไม้
สังเคราะห์) ขนาด 3 น้ิว ความยาว 73 เมตร 4. 
งานทาลีพลาสติก พ้ืนท่ี 64 ดารางเมตร 5. งาน
ติดตั้งดวงโคม แบบกลม หลอด LED 24 วตัถ ์
ความสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 1,300 ลูเมน พร้อม
เดินสาย

 - 80,000  -  -  - ฝ้าเพดานอาคารเรียหลงัท่ี 2
 ชั้น 4 ไดรั้บการซ่อมแซม 
 แข็งแรง ทนทาน 
ปลอดภยัไดม้าฐาน  ร้อย
ละ 100 ของครู นกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

ฝ้าเพดานอาคารเรียนหลงัท่ี
2ชั้น4 มีความแข็งแรง  
ทนทาน ปลอดภยั  ได้
มาตรฐาน อยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้าน ส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ

กองการศึกษา

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
ทั้ง 4 ศูนยฯ์ ให้ปลอดภยั
ถูกสุขลกัษณะ

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 1 หลงั

 - 200,000  -  -  - จ านวนอาคารสถานท่ีท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่าง ทองมี
โรงอาหารท่ีปลอดภยั ท่ี
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ

กองการศึกษา

รวม 11 โครงการ 3,454,000 889,000       497,000     -               618,000 5,458,000 41



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค ์
โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

เพ่ือให้อาคาร
อเนกประสงคดู์ใหม่
สวยงาม แขง็แรง ทนทาน
 พร้อมใชง้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค ์ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 1. งานขดูลา้งสีเดิม พร้อม
ซ่อมรอยแตกร้าว พ้ืนท่ี 1,086 ตารางเมตร2. 
งานทาสีอาคารเก่า ภายนอกอาคาร พ้ืนท่ี 1,025
 ตารางเมตร 3. งานทาสีอาคารเก่า ภายใน
อาคาร พ้ืนท่ี 961 ตารางเมตร 4. งานร้ือผนงั
เดิมออก พ้ืนท่ี 84 ตารางเมตร 5. งานติดตั้ง
ประตูเหลก็ จ  านวน 4 บาน 6. งานติดตั้ง
ตะแกรงกนันก พ้ืนท่ี 360 ตารางเมตร 7. งาน
ติดตั้งโดมไฟ สปอร์ทไลท ์จ านวน 8 ดวงโคม

 -  -  -  - 468,000 อาคารอเนกประสงค์
ไดรั้บการปรับปรุงซ่อม
แซ่มให้ดูใหม่สวยงาม 
แขง็แรง ทนทาน 
ปลอดภยัไดม้าตรฐาน  
ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจ

อาคารอเนกประสงคดู์
ใหม่สวยงาม แขง็แรง 
ทนทาน ปลอดภยัได้
มาตรฐาน   ครู นกัเรียน 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีพ้ืนท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ   
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการติดตั้ง
ตะแกรงกนันกบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี1
และอาคารเรียนหลงัท่ี
2โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

เพ่ือให้บริเวณดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี1และ
อาคารเรียนหลงัท่ี2มี
ตะแกรงกนันก เป็นการ
ป้องกนัเช้ือโรคจากนกสู่คน
 และกนัการพลดัตกของ
นกัเรียน

ติดตั้งตะแกรงกนันกบริเวณดา้นหนา้
และดา้นหลงัอาคารเรียนหลงัท่ี 1 และ
หลงัท่ี 2  มีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,387 
ตารางเมตร

 -  - 497,000  -  - มีตะแกรงกนันกท่ีได้
มาตรฐาน 2 แห่งบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงั
อาคารเรียนหลงัท่ี1 และ
อาคารเรียนหลงัท่ี 2 ร้อยละ
 100 ของครู นกัเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

บริเวณดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัอาคารเรียนหลงัท่ี1
และอาคารเรียนหลงัท่ี2 ติด
ตะแกรงกนันก ป้องกนัเช้ือ
โรคจากนกสู่คนและ
ป้องกนัการพลดัตกของ
นกัเรียน

กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้าง
โครงหลงัคาเหล็ก
พร้อมปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าโรงเรียน
เทศบาล 1 วดัตน้สน

ก่อสร้างหลงัคาเหล็กคลุม
 ภายในโรงเรียนเทศบาล 
1 วดัตน้สน พร้อมยกท่อ
ระบายน ้า และเทพ้ืน
ดา้นหนา้อาคารเรียน

เทพ้ืนดา้นหนา้อาคารเรียนพร้อมยกท่อระบาย
น ้าและก่อสร้างหลงัคาคลุมจ านวน 1 หลงั 
รายละเอียดดงัน้ี
1.งานเทพ้ืน คสล.หนา0.10 ม. กวา้ง 0.50-9.50
ม.ยาว80.70ม.หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่650 ตร.ม.
2.รางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาเหลก็ปิดราง
ระบายน ้าความยาวไม่นอ้ยกวา่ 126 ม.
3.หลงัคาโครงเหลก็มุงดว้ยเมทลัชีทความหนา 
0.40 มม. ขนาด 9.00x54 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 486ตร.ม.

1,650,000  -  -  -  - บริเวณดา้นหนา้อาคาร
เรียนเทพ้ืนพร้อมยกท่อ
ระบายน ้า มีพ้ืนท่ีให้
นกัเรียนท ากิจกรรมต่างๆ
และมีหลงัคาคลุมป้องกนั
ฝน ร้อยละ 100 ของครู 
นกัเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

ภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้
อาคารเรียนมีความสวยงาม
มีพ้ืนท่ีให้นกัเรียนท า
กิจกรรมต่างๆและมีหลงัคา
ป้องกนัแสงแดด ฝนและน ้า
ท่วมขงัพ้ืนล่ืนไม่ท  าให้เกิด
อนัตรายแก่นกัเรียน

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการก่อสร้าง
หลงัคาโดม
อเนกประสงคเ์ช่ือม
ระหวา่งอาคาร 2 กบั
อาคาร 3 (โรงเรียน
เทศบาล 2 วดัโล่ห์
สุทธาวาส)

เพ่ือก่อสร้างหลงัคาโดม
เช่ือมระหวา่งอาคาร 2 
กบัอาคารเรียน 3 ให้มี
ความพร้อมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างหลงัคาโดมเช่ือมระหวา่ง
อาคาร 2 กบัอาคาร.ขนาด 12 ม.X12 
ม.X10 ม. จ านวน 1 แห่ง

 - 809,000  -  -  - ร้อยละ 100  ของ ครู 
นกัเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชนและ
ชุมชนท่ีใช ้เกิความพึง
พอใจท่ีไดค้วามสะดวก 
สบายปลอดภยัในการใช้
โดม โดยเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใชบ้ริการ

นกัเรียน มีลานสถานท่ี
ท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนและให้บริการแก่
ชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเช่ือมระหวา่ง
อาคาร เรียน 1 ชั้น 2  
กบัอาคารเรียน 3 ชั้น 2
 โรงเรียนเทศบาล 2 
วดัโล่ห์สุทธาวาส

ก่อสร้างทางเดินเช่ือม
ระหวา่งอาคาร เรียน 1 ชั้น
 2  กบัอาคารเรียน 3 ชั้น 2 
 เพ่ือให้ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง มีความสะดวก
 สบาย ปลอดภยัในการ
ใชอ้าคารเรียน

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลงัคาและ
ลูกกรงเหล็กลอ้มรอบทางเดินระหวา่ง
อาคารเรียน 1 ชั้น 2 กบัอาคารเรียน 3 
ชั้น 2ขนาด 3 ม.x9 ม.x8 ม.
จ านวน 1 แห่ง

487,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ผูป้กครองคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บ
ความสะดวกสบายและ
ปลอดภยัในการใชอ้าคาร
เรียน โดยเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใชบ้ริการ

นกัเรียน ผูป้กครอง และ
คณะครูไดรั้บความ
สะดวกสบายและปลอดภยั
ในการใชอ้าคารเรียน โดย
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใชบ้ริการ

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 4   
โรงเรียนเทศบาล 3 
วดัชยัมงคล

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 4   ให้ได้
มาตรฐาน  ถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
ภายในห้องสุขาอาคาร 4

ปรับปรุงระบบท่อ น ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร จ านวน 4 ชั้น      15 ห้อง 
แบ่งเป็น ชั้นท่ี  1 จ านวน 5 ห้อง ชั้นท่ี 
 2 - 4   จ านวน 10 ห้อง

500,000  -  -  -  - ระบบท่อน ้าทิง้ห้องสุขา
อาคาร 4 ดีไดม้าตรฐาน
ถูกสุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั ร้อยละ 100
 ของครู นกัเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

มีระบบการระบายน ้าทิง้ท่ีดี
 ไดม้าตรฐานถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั มี
ห้องน ้าสะอาด

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อน ้าทิ้งห้อง
สุขาอาคาร 6  โรงเรียน
เทศบาล 3 วดัชยัมงคล

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้ง
ห้องสุขาอาคาร 6 ให้ได้
มาตรฐาน  ถูกสุขลกัษณะ
และไม่ให้เกิดน ้าท่วมขงั
ภายในห้องสุขาอาคาร 6

ปรับปรุงระบบท่อน ้าทิ้งห้องสุขา
อาคาร 6 จ านวน 4 ชั้น 27 ห้อง  
แบ่งเป็น ชั้นท่ี 1 จ านวน 12 ห้อง ชั้นท่ี
 2 - 4  จ านวน 15 ห้อง

500,000  -  -  -  - ระบบท่อน ้าทิง้ห้องสุขา
อาคาร 6 ดีไดม้าตรฐาน
ถูกสุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั ร้อยละ 100
 ของครู นกัเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

มีระบบการระบายน ้าทิ้ง
ท่ีดี ไดม้าตรฐานถูก
สุขลกัษณะและไม่ให้
เกิดน ้าท่วมขงั มีห้องน ้า
สะอาด

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุง
เสริมราวกนัตก
บริเวณอาคารเรียนชั้น 
2  ,ชั้น 3 และติดตั้ง
กนัสาดดา้นหนา้อาคาร
 โรงเรียนเทศบาล 4 
ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

ปรับปรุงเสริมราวกนัตก
บริเวณอาคารเรียนชั้น 2 
 ,ชั้น 3  เพ่ือความ
ปลอดภยันกัเรียน กนั
นกัเรียนร่วงหล่นจาก
บริเวณ ชั้น 2  ,ชั้น 3 
ภายในอาคารเรียน

ติดตั้งราวสแตนเลส  กนัตกบริเวณชั้น 
2 ,ชั้น 3 ขนาดเส้นผา่ ศูนยก์ลาง 2 น้ิว 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 118 เมตร 
ปรับปรุงผนงัความยาวไม่นอ้ยกวา่ 46 
เมตร และติดคั้งกนัสาดดา้นหนา้อาคาร
 ทางเขา้อาคาร พ้ืนท่ี 59 ตารางเมตร

317,000  -  -  -  - ราวกนัตกบริเวณอาคาร
สวยงาม แขง็แรง 
ทนทาน ปลอดภยัได้
มาตรฐาน  ร้อยละ 100 
ของครู นกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผูป้กครคอง มีความพึง
พอใจ

ราวกนัตกบริเวณอาคาร
เรียนชั้น 2  ,ชั้น 3 
แขง็แรง ทนทาน 
ปลอดภยัไดม้าตรฐาน ครู
 นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูป้กครอง ปลอดภยัใน
การใชอ้าคารเรียน

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการทาสีอาคาร
เรียน 1และอาคาร
เรียน2
โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

ทาสีอาคารเรียน 1 และ
อาคารเรียน2  เพ่ือให้
อาคารเรียนดูใหม่สวยงาม
เอ้ือต่อการเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น หลงัท่ี 1 และ
อาคารเรียน 4 ชั้นหลงัท่ี 2  หลงัละ 12
 ห้องเรียน ขนาด 1,534 ตร.ม.จ านวน 2
 หลงั ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -  -  - 150,000 ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 2 
หลงั หลงัละ 12  ห้องเรียน
 จ านวน 2 หลงั ครบ  
อาคารเรียนดูใหม่ สะอาด 
เรียบร้อย ร้อยละ 100 ของ
ครู นกัเรียน บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

อาคารเรียนมีสนัสวยงาม
และมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา

10 โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานอาคารเรียน
หลงัท่ี 2 ชั้น 4 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัตน้สน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร
เรียนหลงัท่ี 2 ชั้น 4 
เพ่ือให้ฝ้าเพดานบนอาคาร
เรียนแขง็แรง และ
ปลอดภยัส าหรับนกัเรียน

ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนหลงัท่ี 2 ชั้น 4 มี
รายละเอียดดงัน้ี 1. งานร้ือฝ้าเพดานเดิมออก 
พร้อมขนทิง้ พ้ืนท่ี 64 ตารางเมตร2. งานติดตั้ง
ฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผน่เรียบหนา  มม พ้ืนท่ี 64
 ตารางเมตร 3. งานติดไมม้อบฝ้า (ไม้
สังเคราะห์) ขนาด 3 น้ิว ความยาว 73 เมตร 4. 
งานทาลีพลาสติก พ้ืนท่ี 64 ดารางเมตร 5. งาน
ติดตั้งดวงโคม แบบกลม หลอด LED 24 วตัถ ์
ความสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 1,300 ลูเมน พร้อม
เดินสาย

 - 80,000  -  -  - ฝ้าเพดานอาคารเรียหลงัท่ี 2
 ชั้น 4 ไดรั้บการซ่อมแซม 
 แข็งแรง ทนทาน 
ปลอดภยัไดม้าฐาน  ร้อย
ละ 100 ของครู นกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ

ฝ้าเพดานอาคารเรียนหลงัท่ี
2ชั้น4 มีความแข็งแรง  
ทนทาน ปลอดภยั  ได้
มาตรฐาน อยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้าน ส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ

กองการศึกษา

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
ทั้ง 4 ศูนยฯ์ ให้ปลอดภยั
ถูกสุขลกัษณะ

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 1 หลงั

 - 200,000  -  -  - จ านวนอาคารสถานท่ีท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่าง ทองมี
โรงอาหารท่ีปลอดภยั ท่ี
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ

กองการศึกษา

รวม 11 โครงการ 3,454,000 889,000       497,000     -               618,000 5,458,000 41



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคุม
และป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก

เพ่ือป้องกนัการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก   เพ่ือลด
อตัราการป่วยของโรคไม่เกิน 
50 ต่อ แสนประชากร

จดักิจกรรมควบคุมและ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ทุกหลงัคาเรือนในชุมชน
เขตเทศบาล ปีละ 5 คร้ัง

      400,000        400,000        400,000        400,000        400,000 ร้อยละ 80 ของหลงัคา
เรือนทั้งหมดไดรั้บการ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
โดยการพน่หมอกควนัใส่
ทรายก าจดัลูกน ้า

ชุมชนในเขตเทศบาลมีจ านวน
ผูป่้วยลดลงและอตัราการป่วย
ของโรคไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการตรวจคดั
กรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตา้
นม

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งเตา้นม และเห็น
ความส าคญัของการตรวขคดั
กรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตา้นม

ตรวจคดักรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตา้นม
สตรีท่ีมีอาย ุ 30 - 60 ปี

20,000       20,000         20,000        20,000        20,000        ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีมา
รับการบริการไดรั้บความรู้
และตรวจคดักรอง และส่งต่อ
การรักษาอยา่งเป็นระบบ

สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปาก
มดลูก และมีทกัษะการตรวจ
เตา้นมดว้ย
ตนเอง และไดรั้บการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกอยา่งสม ่าเสมอ

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ   

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการอบรม อส
ม.ต่อเน่ืองและ
ศึกษาดูงาน

เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่าง อสม.ใหส้ามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผูอ่ื้น

จดัอบรมและศึกษาดู
งานให้แก่ อสม.ทุกคน
ในเขตเทศบาล

      200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ100 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเขา้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว
 และชุมชน

อสม.ทุกคนไดรั้บความรู้
และประสบ การณ์เพ่ือ
น ามาปฏิบติัตนในการ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการให้บริการ
ผูป่้วยเร้ือรังและผู ้
พิการท่ีบา้น

เพ่ือให้บริการตรวจเยีย่มผูป่้วย
ท่ีบา้นเพ่ือให้ความรู้แก่ผูดู้แล
ผูป่้วยและ   ผูพิ้การ สามารถ
ดูแลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

จดักิจกรรมให้บริการ
ผูป่้วยเร้ือรังและผู ้
พิการท่ีบา้นทุกหลงัคา
เรือน ปีละ 1 คร้ัง

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 100 ของผูป่้วย
เร้ือรังและผูพิ้การไดรั้บ
การตรวจเยีย่มบา้นพร้อม
ทั้งให้ค  าแนะน าเร้ือรังและ
ผูพิ้การไดรั้บการดูแล
จากสหวิชาชีพ

ผูป่้วยเร้ือรังและผูพิ้การท่ี
บา้นไดรั้บการเยีย่มบา้นและ
ดูแล  เพ่ือให้ความรู้แก่ผูดู้แล
ผูป่้วยและผูพิ้การสามารถ
ดูแลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูป่้วย
โรคเร้ือรังและผูพิ้การไดรั้บ
การดูแลแบบองคร์วม

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการออกหน่วย
แพทยเ์คล่ือนท่ี

เพ่ือให้บริการตรวจรักษาโรค
เบ้ืองตน้    
เพ่ือตรวจคดักรอง
โรคเบาหวาน/ความดนัโลหิต
สูง/โรคหวัใจและหลอดเลือด

จดักิจกรรมออกหน่วย
แพทยเ์คล่ือนท่ีเพ่ือให้
บริการประชาชนทุก
คนในชุมชนเขต
เทศบาล

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการ
ตรวจคดักรองและส่งต่อ
การรักษาอยา่งเป็นระบบ

 ประชาชนทุกคนท่ีมารับ
บริการตรวจรักษาโรค
เบ้ืองตน้  ประชาชนท่ีมีภาวะ
เส่ียงต่อโรคเบาหวาน/ความ
ดนัโลหิตสูง/โรคหวัใจและ
หลอดเลือด ไดรั้บการตรวจ
คดักรองโรคเบ้ืองตน้

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการเฝ้าระวงั
สารปนเป้ือนใน
อาหารสด

เพ่ือเฝ้าระวงัความปลอดภยั
ดา้นอาหารดว้ยการตรวจสาร
ปนเป้ือนในอาหารสด

ตรวจหาสารปนเป้ือนใน
ร้านจ าหน่ายอาหารสดใน
เขตเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง

        40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 ร้อยละ100 ของร้าน
จ าหน่ายอาหารสดไดรั้บ
การตรวจหาสารปนเป้ือน
จ านวน

ประชาชนไดบ้ริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภยัปราศจากสาร
ปนเป้ือน ส่งผลให้มีสุขภาพ
แขง็แรงและปราศจากโรคภยั

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงั
โรคไขห้วดันก

เพ่ือลดโอกาสการติดเช้ือและการ
ระบาดของโรคไขห้วดันก   
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดั
นกและโรคต่างๆท่ีเกิดจากสตัว์

จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการป้องกนัและเฝ้าระวงั
ไขห้วดันกให้แก่ผูท่ี้เล้ียง
สตัวปี์กและประชาชนใน
เขตเทศบาล

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ100 ของหลงัคา
เรือนในเขตเทศบาล
ปลอดโรคไขห้วดันก

ชุมชนในเขตเทศบาลปลอด
โรคไขห้วดันก
ผูเ้ล้ียงสตัวปี์กและประชาชน
มีความรู้ความเขา้ใจสามารถ
ปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งใน
การป้องกนัโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการควบคุม
และป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้

เพ่ือให้สุนขัและแมวทุกตวั
ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ครบ 100%
เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีผูเ้สียชีวิต
ดว้ยโรคพิษสุนขับา้ในพ้ืนท่ี
ของเทศบาล

ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ให้กบัสุนขั
และแมวในเขตเทศบาล
 ปีละ 1 คร้ัง

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 สุนขัและแมวทุกตวั
ไดรั้บวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ครบ 
100%

พ้ืนท่ีเขตเทศบาล เป็น
เขตปลอดโรคพิษสุนขับา้

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการป้องกนั
ควบคุมโรคติดต่อน า
โดยสตัวแ์ละแมลง
เป็นพาหะน าโรค

เพ่ือควบคุมและป้องกนั
โรคท่ีเกิดจากสตัวแ์ละ
แมลงท่ีเป็นพาหะ

จดักิจกรรมเพ่ือควบคุม
และป้องกนัโรคท่ีเกิดสตัว์
และแมลงเป็นพาหะน า
โรคทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ100ของชุมชนใน
เขตเทศบาลปลอดจากโรค
ท่ีเกิดจากสตัวแ์ละแมลงท่ี
เป็นพาหะน าโรค

อตัราการเกิดโรคจาก
สตัวแ์ละแมลงท่ีเป็น
พาหะลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการ
ควบคุมดูแลสุนขั
และแมวไม่มีเจา้ของ

เพ่ือลดปัญหาและส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม
สภาพแวดลอ้ม และสาธารณสุข 
เพ่ือป้องกนั การระบาดของโรค
พิษสุนขับา้

ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้และท าหมนัให้กบั
สุนขัและแมวไม่มีเจา้ของ
ในเขตเทศบาล

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ50ของสุนขัและ
แมวไม่มีเจา้ของในเขต
เทศบาลไดรั้บการ
ควบคุมดูแลให้ปลอดโรค
พิษสุนขับา้

สุนขัและแมวท่ีไม่มีเจา้ของ
ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนั
โรค/สุนขัไม่มีเจา้ของไดรั้บ
การควบคุมและดูแลอยา่ง
เป็นระบบ

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือให้ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยไดรั้บบริการ
ช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที
และมีมาตรฐาน

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนท้่ีป่วย
ฉุกเฉินท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบ

        60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 ร้อยละ100ของผูป่้วย
ฉุกเฉินไดรั้บบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินท่ีมี
มาตรฐาน

ประชาชนท่ีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน
ไดรั้บบริการช่วยเหลือท่ีมี
มาตรฐานอยา่งทนัท่วงที 
ก่อนน าส่งโรงพยาบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการอบรมผูน้ า
นกัเรียนส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน

เพ่ือให้ผูน้  านกัเรียน
ส่งเสริมสุขภาพไดรั้บ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
อนามยัของตนเอง

อบรมนกัเรียนชั้น 
ป.4-5  จ านวน 100 คน

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 100 ของผูน้ า
นกัเรียนท่ีผา่นการอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ดูแลดา้นสุขภาพ

ผูน้ านกัเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
ดูแลสุขภาพอนามยัเบ้ืองตน้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการอบรมผูน้ า
เยาวชนสาธารณสุข
ในโรงเรียน

เพ่ือให้ผูน้  าเยาวชน
สาธารณสุขไดรั้บความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
อนามยัตนเองและผูอ่ื้น

อบรมนกัเรียน
มธัยมศึกษาในเขต
เทศบาล จ านวน 100 
คน

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ี
ผา่นการอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจในการดูแล
ดา้นสุขภาพ

ผูน้ าเยาวชนสาธารณสุขมีความรู้
 ความเขา้ใจ ในการดูแลสุขภาพ
อนามยัเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และสามารถน าไปปฏิบติัใน
โรงเรียน ครอบควั และชุมชนได้

กอง
สาธารณสุขฯ

45



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายแุละ
จดัการดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว

เพ่ือให้ผูสู้งอายไุดรั้บการ
ตรวจสุขภาพ และไดรั้บ
การรักษาอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือให้ผูสู้งอายมีุความรู้
ในการดูแลสุขภาพตนเอง

จดับริการตรวจสุขภาพ 
ประเมินภาวะสุขภาพ
พร้อมจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดูแลตนเองให้กบั
ประชาชนอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
ในเขตเทศบาล

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ของผูสู้งอายุ
ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ
และคดักรองโรคเบ้ืองตน้
ร้อยละ 100 ของผูสู้งอายท่ีุ
เขา้ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดี

 1. ประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป
 ไดรั้บการบริการตรวจ
สุขภาพและรักษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2.ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิตดีข้ึน  
3. ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแล
แบบองคร์วมจากทีมสห
สาขาวิชาชีพ

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น

เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้
เร่ืองเพศศึกษาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร

จดัอบรมให้ความรู้แก่
นกัเรียนมธัยมศึกษาใน
เขตเทศบาล จ านวน 
100 คน

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ี
เขา้อบรม มีความรู้ความ
เขา้ใจในการปฎิบติัตวั
ป้องกนัการตั้งครรภก่์อน
วยัอนัควร

1. นกัรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติัตนเพ่ือ
ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควร 
2. ลดอตัราการตั้งครรภท่ี์ไม่
พร้อมในวยัรุ่น

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการแพทยแ์ผน
ไทย

เพ่ือให้ความรู้ สามารถน า
ภูมิปัญญาและสมุนไพร
ไทยไปใชใ้นการดูแล
สุขภาพตนเองและ

จดักิจกรรมให้ความรู้ดา้น
แพทยแ์ผนไทยแก่ผูสู้งอาย ุ
ผูพิ้การ และประชาชนใน
เขตเทศบาล

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 90 คน ของผู ้
เขา้อบรมมีความรู้และ
สุขภาพดีข้ึนจากการ
บ าบดัดว้ยแพทยแ์ผน
ไทย

1. ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และ
ประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพดี  
2. ร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บการบ าบดัและฟ้ืนฟู
สุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนไทย
อยา่งถูกตอ้ง

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการปลอดหนู 
ปลอดโรค 
ประชาชนสุขภาพดี

1.เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค
ระบาดภายในชุมชนและตลาด 
2.เพ่ือป้องกนัการขยายพนัธ์
ของหนู

ก าจดัหนูในชุมชนและ
ตลาดสด

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ80ของตลาดสด
และหลงัคาเรือนในเขต
เทศบาลไดรั้บการ
ด าเนินการ ก าจดัหนู

1.ประชาชนปลอดโรคท่ีเกิด
จากหนูเป็นพาหนะ
2.ลดจ านวนหนูในตลาดสด
และบา้นเรือน

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการตลาดสดดี
มีมาตรฐาน

เพ่ือปรับปรุงพฒันาตลาด
สดให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ
ตามมาตรฐาน

ปรับปรุงพฒันาตลาด
สดในเขตเทศบาลให้
น่าซ้ือตามมาตรฐาน    
ปีละ 1 คร้ัง

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ100 ของตลาดสด
เทศบาลไดม้าตรฐานตาม
หลกัสุชาภิบาลของกรม
อนามยั ร้อยละ 100 ของ 
ประชาชนท่ีบริโภคอาหาร
ปลอดภยัและสุขภาพดี

1. ตลาดสดไดรั้บการปรับปรุง
พฒันาจนผ่านเกณฑม์าตรฐาน
เป็นตลาดสดน่าซ้ือ  2. 
ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยัและมีสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการอบรมผู ้
ประกอบกิจการและ
ผูส้มัผสัอาหาร

เพ่ืออบรมให้ความรู้ดา้น
สุขาภิบาลอาหาร สุข
วิทยาส่วนบุคคล และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
หลกัสูตรท่ีก าหนด

อบรมผูป้ระกอบ
กิจการและผูส้มัผสั
อาหารในเขตเทศบาล 
ปีละ 1 คร้ัง

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
 ผ่านการอบรมหลกัสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารส าหรับผู ้
ประกอบกิจการดา้นอาหาร
 หลกัสูตรการสุขาภิบาล
อาหารส าหรับผูส้มัผสัอาหาร
 ของกรมอนามยั

ผูป้ระกอบกิจการและผูส้มัผสั
อาหารมีความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติัตวัตามหลกั
สุขาภิบาลอาหารและจ าหน่าย
อาหารท่ีสะอาดปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค

กอง
สาธารณสุขฯ

20 โครงการอบรมร้าน
เสริมสวยและแต่งผม

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
ผูป้ระกอบการร้านเสริม
สวยและแต่งผม

จดัอบรมให้ความรู้แก่
ผูป้ระกอบการร้าน
เสริมสวยและแต่งผม
ในเขตเทศบาล ปีละ 1 
คร้ัง

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจและปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง

ผูป้ระกอบการร้านเสริมสวย
และแต่งผม มีความรู้ เขา้ใจ 
และตระหนกัต่อการพฒันา
สถานประกอบการให้มี
ความสะอาดปลอดภยัต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาล1

ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาล2ให้อยูใ่นสภาพมัน่คง
แขง็แรงเหมาะแก่การคา้ขาย
และประชาชนปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น

ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาล  ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด จ านวน 2 
แห่ง

100,000     -              100,000      -              100,000      ร้อยละ100ของตลาดสด
เทศบาลไดม้าตรฐานตาม
หลกัสุขาภิบาลของกรม
อนามยั

1.ตลาดสดเทศบาลมีความ
มัน่คงแขง็แรงและป้องกนั
การเกิดอคัคีภยั 
2.ประชาชนท่ีมารับบริการ
ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ  
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคมือ 
เทา้ ปาก

เพ่ือควบคุมและป้องกนั
การระบาดของโรคมือ เทา้
 ปาก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุก
แห่งในเขตเทศบาล

        25,000          25,000          25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 90 ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กปลอดจากโรคมือ 
เทา้ ปาก  ร้อยละ 90 ของ 
เด็กเล็กปลอดจากโรคมือ 
เทา้ ปาก

อตัราการป่วยดว้ย โรค
มือ เทา้ ปากในเด็กเล็ก 
จ  านวนลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

23 โครงการจกัรยาน
รวมใจ คนไทย
สุขภาพดี

1.เพ่ือปรับเปล่ียนและส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนดา้น
การรับประทานอาหารและการ
ออกก าลงักายท่ีเหมาะสม
2.เพ่ือส่งเสริมการใชจ้กัรยานเป็น
วิถีชีวิตในการออกก าลงักาย ลด
ค่าใชจ่้าย และลดพลงังาน

จดักิจกรรมอบรมและ
รณงคป่ั์นจกัรยานรวม
ใจคนไทยสุขภาพดี ปี
ละ 1 คร้ัง

        60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 1.ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เขา้ใจและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการป้องกนัโรค
ได ้ 2.ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วมรณรงค
ป่ันจกัรยาน

1.ประชาชนทัว่ไปมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และ  ออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
2.ประชาชนทัว่ไปมีการออก
ก าลงักายดว้ยการป่ัน
จกัรยานมากข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 โครงการสนบัสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข

เพ่ือสนบัสนุนงบประมาณให้แก่
ชุมชนจดัท าโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุขตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินด่วนท่ีสุด มท 0810.5/ว
1745 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560

สนบัสนุนงบประมาณให้แก่
ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท 
จ านวน 22 ชุมชน จดัท า
โครงการพระราชด าริ ดา้น
สาธารณสุข

         440,000            440,000           440,000           440,000           440,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบครัว และชุมชน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบติั และ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองและผูอ่ื้นได้

กอง
สาธารณสุขฯ

25 โครงการก่อสร้างร้ัว
ลวดหนามบริเวณ
บ่อบ าบดัน ้าเสีย
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือเป็นการป้องกนัการ
โจรกรรมจากบุคคลภายนอก
และเป็นการช้ีแนวเขตของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง (บ่อ
บ าบดัน ้าเสีย)

ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม
ยาวประมาณ 235 เมตร
 พร้อมประตูกรงเหล็ก 
จ  านวน 1 บาน

 -  - 135,000       -  - ร้อยละ 100 ของ
ทรัพยสิ์นทางราชการ
ไม่สูญหาย

บ่อบ าบดัน ้าเสียเทศบาล
เมืองอ่างทองมีความ
ปลอดภยัของทรัพยสิ์น
ท่ีจะไม่สูญหาย

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 25 โครงการ 1,955,000  1,855,000    2,090,000   1,855,000       1,955,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมัน่คง  และเป็นสุข

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการแขง่ขนั
กีฬาประชาชน

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลงั
กายให้แก่ประชาชน  และ
เป็นการเช่ือม
ความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างประชาชน

จดัการแขง่ขนักีฬาประชาชน/ 
จดัส่งและเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬา
เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและออก
ก าลงักาย และเช่ือมความสมัพนัธ์
ระหว่างเทศบาล

300,000          300,000           300,000          300,000           300,000 ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  มีกิจกรรมท า
ให้ห่างไกลยาเสพติด  
มีความสามคัคี
ปรองดองกนั

กองสวสัดิการ
สงัคม

2 โครงการ
สนบัสนุน
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

เหล่ากาชาด
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เหล่า
กาชาดจงัหวดัอ่างทอง
(ตามหนงัสือท่ี สช.อท 
150/ 2559ลว.28 มี.ค.59)

สนบัสนุนงบประมาณให้แก่เหล่า
กาชาดจงัหวดัอ่างทอง

110,000          110,000         110,000          110,000        110,000         ร้อยละ 100 ของงบประมาณ
ท่ีอุดหนุนให้กาชาดจงัหวดั
สามารถน าไปใชใ้นการ
บริหารจดัการกิจกรรมได้
เกิดประโยชน์และเกิด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เพ่ิมข้ึน

เหล่ากาชาดจงัหวดั
อ่างทองสามารถ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

กองสวสัดิการ
สงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการ
สนบัสนุนสถาบนั
ทางศาสนามลูนิธิ
และชมรม

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ท านุบ ารุงศาสนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมของ
มลูนิธิชมรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน

สนบัสนุนงบประมาณ/กิจกรรม
ให้แก่สถาบนัทางศาสนา มลูนิธิ
และชมรม

          100,000          100,000           100,000          100,000           100,000 ร้อยละ 80 ของสถาบนัทาง
ศาสนาไดรั้บการท านุบ ารุง 
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมเกิด
ประโยชน์มากข้ึน

สถาบนัทางศาสนามี
ความเจริญ รุ่งเรือง
ประชาชนไดป้ระโยชน์
จากสถาบนัทางศาสนา 
มลูนิธิและชมรมท าให้มี
ความสามคัคีกลมเกลียว
ในสงัคม

กองสวสัดิการ
สงัคม

4 โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด(ต ารวจภูธร
จงัหวดัอ่างทอง)

เพ่ือรักษาสวสัดิภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัอ่างทอง

สนบัสนุนงบประมาณกิจกรรม
สถานีต ารวจภูธรจงัหวดัอ่างทอง

          100,000          100,000           100,000          100,000           100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง  ร้อยละ 
80

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

กองสวสัดิการ
สงัคม

5 โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติดจงัหวดั
อ่างทอง

เพ่ือท างานบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
ต่อตา้นยาเสพติดท่ีแพร่
ระบาด

สนบัสนุนงบประมาณ/ 
กิจกรรมตามท่ีหน่วย งานเสนอ
ขอศูนยอ์  านวยการป้องกนัและ
ปราบ ปรามยาเสพติดจงัหวดั
จงัหวดัอ่างทอง(ศอ.ปส.จ.อท.) 
ตามหนงัสือท่ี อท 018/ว1272 
ลว. 31 มี.ค.59

          100,000          100,000           100,000          100,000           100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลงร้อยละ80

ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภยั

กองสวสัดิการ
สงัคม

6 โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด(ต ารวจภูธร
เมืองอ่างทอง)

เพ่ือท างานบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
ต่อตา้นยาเสพติดท่ีแพร่
ระบาด

สนบัสนุนงบประมาณ/
กิจกรรมสถานีต ารวจภูธรเมือง
อ่างทอง

          100,000          100,000           100,000          100,000           100,000 ร้อยละ80ของประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  การแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลงร้อยละ80

ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภยั

กองสวสัดิการ
สงัคม
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแขง็ของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการอุดหนุน
เงินสนบัสนุน
ให้แก่หน่วยงาน
ราชการท่ีขอรับ
การสนบัสนุน

เพ่ือท างานบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ
ตามท่ีจ าเป็น

สนบัสนุนงบประมาณ/กิจกรรม
ให้แก่หน่วยงานราชการท่ี
ขอรับการสนบัสนุน

          100,000          100,000           100,000          100,000           100,000 ร้อยละ80ของหน่วยงาน
ไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดร้้อยละ80ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมเติม

ปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภยั

กองสวสัดิการ
สงัคม

รวม  7 โครงการ 910,000          910,000         910,000          910,000                  910,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม
และพฒันา
คุณภาพชีวิตผูด้อ้ย
 โอกาสและ
ครอบครัว

เพ่ืออบรมให้ความรู้
แนะแนวในการด าเนิน
ชีวิตและจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พร้อมศึกษาดูงาน

จดัอบรมจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตตรวจเยีย่มเก็บ
ขอ้มูลพ้ืนฐานครอบครัวและ
ศึกษาดูงานให้แก่ผูด้ว้ยโอกาส
พร้อมครอบครัว 22 ชุมชน

        150,000         150,000        150,000         150,000          150,000 ร้อยละ 80 ของผูด้อ้ยโอกาส
พร้อมครอบครัว ทั้ง 22 
ชุมชน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
ร้อยละ 80 ของผูด้อ้ยโอกาส
พร้อมครอบครัวมีความรู้
และแนวทางด าเนินชีวิตดีข้ึน

ผูด้อ้ยโอกาสพร้อม
ครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวสัดิการ
สงัคม

2 โครงการสานสาม
วยั

เพ่ือส่งเสริมและพฒันา
ความสมัพนัธ์ให้
สถาบนัครอบครัว

จดัอบรมและศึกษาดูงานแก่
ครอบครัวทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

        200,000         200,000        200,000         200,000          200,000 ร้อยละ80 ของครอบครัวเกิด
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ี
ดีข้ึน ร้อยละ 80 ของ
ครอบครัวไดรั้บความรู้จาก
การอบรมและศึกษาดูงาน

ครอบครัวเกิดความรัก
ความสามคัคีและมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี

กองสวสัดิการ
สงัคม

3 โครงการส่งเสริม
และพฒันา
คุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ

เพ่ือส่งเสริมและพฒันา
ความสมัพนัธ์ให้คนใน
สงัคมเห็นความส าคญั
ของผูสู้งอายุ

จดัอบรม/จดักิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและศึกษาดูงาน
ให้กบัผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล 
22 ชุมชน

        300,000         300,000        300,000         300,000          300,000 ร้อยละ 80 ของผูสู้งอายมีุ
ความรู้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ร้อยละ 80ของคนในสงัคม
ให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุ
มากข้ึน

ผูสู้งอายไุดรั้บการ
ส่งเสริมกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองให้เกิดสุขภาพ
ท่ีดีทั้งทางร่างกาย

กองสวสัดิการ
สงัคม

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการส่งเสริม
พฒันากิจกรรม
สตรี

เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต
ของสตรี

จดักิจกรรมการพฒันาสตรี 
จ  านวน 1 รุ่น

500,000       500,000       100,000      100,000       100,000        ร้อยละ100 ของกลุ่มสตรีท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมมีความ
มัน่คงแข็งแรง

สถาบนัสตรีมีความ
เขม้แข็งลดปัญหา
เก่ียวกบัสตรี

กองสวสัดิการ
สงัคม

5 โครงการส่งเสริม
ให้ความรู้กฏ
จราจรให้กบัผู ้
ประกอบอาชีพ
ขบัรถจกัรยาน 
ยนตแ์ละขบัสาม
ลอ้แดงรับจา้ง

เพ่ืออบรมให้ความรู้ดา้น
กฎหมายจราจร ให้กบัผู ้
ขบัข่ีจกัรยานยนตรั์บจา้ง
และสามลอ้แดงสร้าง
ระเบียบวินยัและความ
ปลอดภยัให้กบัผูข้บัข่ี
สร้างจิตส านึกในการ
รักษากฎจราจร

จดัอบรมผูป้ระกอบอาชีพขบั
รถจกัรยานยนตแ์ละขบัสามลอ้
แดงรับจา้ง จ  านวน 1 รุ่น

        100,000         100,000        100,000         100,000          100,000 ร้อยละ20จของผูข้บัข่ีท่ีไดรั้บ
การอบรม ร้อยละ80ของผูเ้ขา้
รับการอบรมมีความรู้เร่ืองกฏ
จราจร

ผูข้บัข่ีรถยนตรั์บจา้ง
และผูข้บัสามลอ้แดงมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
กฏจราจรมีความ
ปลอดภยัและลด
อุบติัเหตุในการขบัข่ี

กองสวสัดิการ
สงัคม

6 โครงการ
ครอบครัว
คุณธรรมน า
สงัคมไทยเขม้แข็ง

เพ่ือสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กบัเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

จดัอบรมและจดักิจกรรมให้กบั
เด็กและเยาวชนในการส่งเสริม
จริยธรรม

          50,000           50,000          50,000           50,000            50,000 ร้อยละ80 ของเด็กและ
เยาวชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ80 ของเด็กและ
เยาวชนคุณธรรม จริยธรรม 
มากข้ึน

เด็กเยาวชนในชุมชนได้
ร่วมกนัใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การจดักิจกรรม

กองสวสัดิการ
สงัคม
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
สนามเด็กเล่นหรือ
เคร่ืองออกก าลงั
กาย(แผนชุมชน)

เพ่ือให้มีสนามเด็กเล่น 
เคร่ืองออกก าลงักาย  
อุปกรณ์ของเล่นเด็ก ให้
เด็กเล่น เพ่ือให้เด็กมี
สถานท่ีเล่นและท า
กิจกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองเล่น
เด็ก และเคร่ืองออกก าลงักาย 
เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ีเล่นและ
ท ากิจกรรม

        100,000 100,000 100,000 100,000          100,000 ร้อยละ 80 ของจ านวน
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นเคร่ืองออก
ก าลงักายไดรั้บการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนมีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
เคร่ืองออกก าลงักายไว้
บริการประชาชน

เด็กเยาวชน มีสถานท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมไม่

มัว่สุมกบัยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สงัคม

8 โครงการศูนย์
พฒันาครอบครัว
ในชุมชน

ชุมชนไดเ้รียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
สถาบนัครอบครัว

มีศูนยพ์ฒันาชุมชนใน
ครอบครัวชุมชนจ านวน 2 ศูนย์
 ในต าบลบางแกว้ และต าบล
ตลาดหลวง

          40,000           40,000          40,000           40,000            40,000 ร้อยละ80ของครอบครัวใน
ชุมชนไดรั้บการดูแล มีศูนย์
พฒันาครอบครัวครบร้อยละ
100

ในชุมชนมีศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวเพ่ือให้
ค  าปรึกษาแนะน านา
การแกไ้ขปัญหา
ครอบครัว

กองสวสัดิการ
สงัคม

รวม 8  โครงการ 1,440,000    1,440,000    1,040,000   1,040,000          1,040,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  และเป็นสุข

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึก
ทบทวน
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

จดัฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. 
ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ10 ของ  อปพร. 
เขา้ร่วมฝึกอบรม
ทบทวน และมีความรู้
และทกัษะเพ่ิมมากข้ึน

สมาชิกอปพร.  มี
ทกัษะความช านาญใน
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

2 โครงการจดัตั้งจุด
บริการประชาชน
เพ่ือป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ือป้อง
ปรามการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน

ตั้งจุดบริการประชาชน จ านวน 
2 จุดในเขตเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไดรั้บ     
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ี

ประชาชนเกิดความ
มัน่ใจในความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ   

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั

จดัฝึกอบรมให้ความรู้
กบัชุมชน ครู นกัเรียน 
และเจา้หนา้ ท่ี
สถานศึกษา, กลุ่มพลงั
มวลชน

ฝึกอบรมและสาธิตการใช้
อุปกรณ์การดบัเพลิงเบ้ืองตน้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 20 ของ
ประชากรสามารถใช้
อุปกรณ์ในการดบัเพลิง
เบ้ืองตน้ได้

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไป
ปฏิบติัและแกไ้ข
สถานการณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

4 โครงการ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพชุมชน
ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
อุทกภยั

จดัฝึกอบรมและ
ฝึกซอ้มแผนอพยพ
ให้กบัชุมชนพ้ืนท่ีเส่ียง

ฝึกอบรมและฝึกซอ้มแผนอพยพ
เหตุเกิดอุทกภยั

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ90 ของ
ประชากรในพ้ืนท่ีเส่ียง
ไดรั้บความพึงพอใจ 
ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุทกภยั

ประชาชนเกิดความ
มัน่ใจในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

5 โครงการ
ช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณ
ภยัต่างๆ

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนผูป้ระสบสา
ธารณภยัดา้นต่างๆใน
เขตเทศบาล

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภยัตาม
ระเบียบหนา้ท่ีสัง่การต่างๆ

           100,000          100,000            300,000             300,000              300,000 ร้อยละ90 ของ
ผูป้ระสบภยัไดรั้บการ
ช่วยเหลือ

สามารถช่วยเหลือ ผู ้
ประสบความ
เดือดร้อนดา้นสา
ธารณภยั

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

6 โครงการขยายท่อ
ประปาดบัเพลิง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั

ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์
 ปีละ 2 จุด

           200,000          200,000            200,000             200,000              200,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไดรั้บ     
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ี

การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนเกิดความ
มัน่ใจในความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
รถยนตบ์รรทุกน ้า
ดบัเพลิง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์
บรรทุกน ้าปีละ 1 คนั

           200,000          200,000            200,000             200,000              200,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไดรั้บ     
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ี

ประชาชนเกิดความ
มัน่ใจในความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

8 โครงการติดตั้ง
เคร่ืองสูบน ้าท่อ
แห้งและวางท่อ
สูบน ้าจากแม่น ้า 
เจา้พระยา

เพ่ือสูบน ้าจากแม่น ้า
เจา้พระยาเติมใส่ถงั
รถยนตบ์รรทุกน ้า และ
รถยนตด์บัเพลิงเพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบติังาน

ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าท่อแห้งและ
วางท่อสูบน ้าขนาด 4 น้ิว ความ
ยาว 36 เมตร จากแม่น ้า
เจา้พระยา หนา้ส านกังาน
เทศบาล

 -  - 200,000  -  - 1.จ านวนเคร่ืองสูบน ้า
ท่อแห้งท่ีติดตั้งจ  านวน 
1 จุด   2.ร้อยละ80 
ของประชาชนในเขต
เทศบาลมีความพึงพอใจ

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการใช้
ชีวิตประจ าวนั

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

9 โครงการ
สนบัสนุนศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือสนบัสนุน
งบประมาณให้แก่
ส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดัอ่างทองในการ
ช่วยเหลือประชาชน

สนบัสนุนงบประมาณให้
ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดัอ่างทองเพ่ือเป็น 
"สถานท่ีกลาง"ศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัอ่างทอง ในการ
ช่วยเหลือประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดรั้บความ
ช่วยเหลืออยา่งทนัการณ์

ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว 
 เป็นระบบ

ส านกั
ปลดัเทศบาล

(งานป้องกนัฯ)

รวม 9 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 5,800,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมัน่คง  และเป็นสุข

1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด

เพ่ือเฝ้าระวงัความ
ปลอดภยัให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

ติดตั้งกลอ้งวรจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จ  านวน  ปีละ  12  จุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ี
ติดตั้งจ  านวน 12 จุด   2.
ร้อยละ80 ของประชาชน
ในเขตเทศบาลมีความพึง
พอใจ

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การใช้
ชีวิตประจ าวนั

ส านกั
ปลดัเทศบาล

รวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพฒันา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

วตัถุประสงค์โครงการที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ   

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมัน่คง  และเป็นสุข

1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุ

เพ่ือใหผู้สู้งอายุ
ไดรั้บการดูแล

มอบเบ้ียยงัชีพและการ
สงเคราะห์ครอบครัว
ตามโครงการให้
กลุ่มเป้าหมาย

       16,000,000         17,000,000        18,000,000         19,000,000           20,000,000 ร้อยละ 100ของผูสู้งอายุ
ไดรั้บเบ้ีย  ยงัชีพ ร้อยละ 
100ของผูสู้งอายไุดรั้บ
การดูแล

ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแล
และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

2 โครงการช่วยเหลือ      
 คนพิการ

เพ่ือใหค้นพิการ
ไดรั้บการดูแล

มอบเบ้ียยงัชีพและการ
สงเคราะห์ครอบครัว
ตามโครงการให้
กลุ่มเป้าหมาย

3,000,000       3,500,000        4,000,000       4,500,000       5,000,000         ร้อยละ100ของคนพิการ
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ ร้อยละ 
100ของคนพิการไดรั้บ
การดูแล

คนพิการไดรั้บการดูแล
และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

3 โครงการช่วยเหลือ
ผูป่้วยเอดส์

เพ่ือใหผู้ป่้วยเอดส์
ไดรั้บการดูแล

มอบเบ้ียยงัชีพและการ
สงเคราะห์ครอบครัว
ตามโครงการให้
กลุ่มเป้าหมาย

           30,000             30,000            30,000            30,000              30,000 ร้อยละ 100 ของผูป่้วย
เอดส์ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ ร้อย
ละ 100ของผูป่้วยเอดส์
ไดรั้บการดูแล

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการดูแล
และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

รายละเอียดโครงการพฒันา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ   

งบประมาณและทีผ่่านมา
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1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แบบ ผ. 02
แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการด าเนินงาน
ตามวตัถุประสงคข์อง
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
วตัถุประสงคข์อง
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทนุหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 1 กองทนุ

         500,000           500,000          500,000          500,000            500,000 ร้อยละ90ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บการ
ดูแลและเสริมสร้าง
ประโยชน์ดา้นสุขภาพ

ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงบริการดา้น
สาธารณสุขอยา่ง
ทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการสนบัสนุน
กองทนุสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพ่ือสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
กองทุนฯตามประกาศ
คณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.

สนบัสนุนงบประมาณ/
กิจกรรมใหแ้ก่กองทนุ
สวสัดิการชุมชนเทศบาล
เมืองอ่างทอง

200,000        200,000         200,000        200,000        200,000          สมาชิกกองทนุ
สวสัดิการชุมชนฯ
ไดรั้บการดูแลทัว่ถึง
จ านวน 765 คน

สมาชิกกองทุนมี
หลกัประกนัความ
มัน่คงในชีวิต เกิดการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
เกิดการท างานเป็นหมู่
คณะ

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

รวม 5  โครงการ 19,730,000       21,230,000        22,730,000       24,230,000       25,730,000         

62



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าในชุมชน
(แผนชุมชน)

เพ่ือปรับปรุงทอ่
ระบายน ้าในชุมชนให้
ใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงท่อระบายน ้าใน
เขตเทศบาล

            440,000            440,000           440,000          440,000          440,000  ร้อยละ 100 ของทอ่
ระบายน ้าในเขตไดรั้บ
การปรับปรุงและลอก
ทอ่ระบายน ้า

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการระบายน ้าใน
ชุมชน

       กอง       
สาธารณสุขฯ 

(ช่างสุขาภิบาลฯ)

2 โครงการปรับปรุง
และขดุลอกคลองใน
ชุมชน

เพ่ือปรับปรุงและขดุ
ลอกคลองในชุมชน
ใหส้ามารถระบายน ้า
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและขดุลอก
คลองในเขตเทศบาล

            500,000            500,000           500,000          500,000          500,000  ร้อยละ100ของ
คลองไดรั้บการ
ปรับปรุงและขดุ
ลอก

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการระบายน ้า
เพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับน ้า
ในล าคลองและเพ่ือ
ป้องกนัน ้าทว่ม

       กอง       
สาธารณสุขฯ 

(ช่างสุขาภิบาลฯ)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

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

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ้งถนน
เทศบาล 8 (แผน
ชุมชน)

เพ่ือให้มีระบบท่อ
ระบายน ้าท้ิงท่ีดี

วางท่อระบายน ้าถนน
เทศบาล 8

 -  -  -  - 500,000 ระบบระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐานในการ
ระบายน ้าเสียจาก
ชุมชน  และเป็นการ
บริหารจดัการน ้าใน
ฤดูฝนและฤดูน ้าหลาก
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน ้าใน
ชุมชน

       กอง       
สาธารณสุขฯ 

(ช่างสุขาภิบาลฯ)

4 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ้งถนน
เทศบาล 10 (มาจาก
แผนชุมชน)

เพ่ือให้มีระบบท่อ
ระบายน ้าท้ิงท่ีดี

วางท่อระบายน ้าถนน
เทศบาล 10 จ านวน     1 
เส้น

 -  -  -  - 500,000 ระบบระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐานในการ
ระบายน ้าเสียจาก
ชุมชน  และเป็นการ
บริหารจดัการน ้าใน
ฤดูฝนและฤดูน ้าหลาก
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน ้าใน
ชุมชน

       กอง       
สาธารณสุขฯ 

(ช่างสุขาภิบาลฯ)

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณทางเขา้หลงั
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั
อ่างทอง และบริเวณทางเขา้
หมูบ่า้นชยัอารีย์

            110,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สวา่งป้องกนัปัญหา
อาชญา กรรมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ครัวเรือนภายใน
เขตเทศบาลมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะโคมโซเดียม
ถนนเลียบคลอง
ชลประทานหนา้
องคก์ารโทรศพัท ์(ฝ่ัง
เหนือ) (จากแผนชุมชน)

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ

ติดตั้งไฟฟ้าโคมโซเดียม
บริเวณถนนเลียบคลองชล
ประ ทานหนา้องคก์าร 
โทรศพัท ์(ฝ่ังเหนือ)จากแยก
บา้นรอถึงบา้นรอซอย 2

  -  -  -          360,000          360,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สวา่งป้องกนัปัญหา
อาชญากรรมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ครัวเรือนภายใน
เขตเทศบาลมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอ

กองช่าง

7 โครงการเปล่ียน
สายไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตชุมชนทั้ง 22 
ชุมชน

เพ่ือเปล่ียนสายไฟฟ้า
ของไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตชุมชน ซ่ึงมี
สภาพเก่า จ  าเป็นตอ้ง
เปล่ียนเพ่ือความ
ปลอดภยั

เปล่ียนสายไฟฟ้าสาธารณะ
ของไฟฟ้าสาธารณะในเขต
ชุมชน ซ่ึงมีสภาพเก่า 
จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนเพ่ือความ
ปลอดภยั

  -  -  -          700,000          700,000 ร้อยละ 100ของ
สายไฟฟ้า
สาธารณะไดรั้บ
การปรับปรุง
เปล่ียนใหม่ทั้ง 22 
ชุมชน

เกิดความ
ปลอดภยัในชีวิต
ทรัพยสิ์นของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

กองช่าง

8 ก่อสร้างหลกัเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนท่ี
ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ก่อสร้างหลกัเขต
เทศบาลจ านวน 10 หลกั

  -  -  -  - 250,000 หลกัเขตท่ีไดรั้บ
การก่อสร้างจ านวน
 10 หลกั

เขตพ้ืนท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ
เทศบาลไดรั้บการ
พฒันาอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

65



2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการก่อสร้าง
ป้ายบอกเส้นทาง
และสถานท่ีในเขต
เทศบาล

เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชน
ทัว่ไปไดรู้้จกั
เส้นทางและ
สถานท่ีดีข้ึน

จดัท า/ติดตั้งป้ายบอก
เส้นทางและสถานท่ี
จ านวน 20 ป้าย (แยกเป็น
 3 เขตเลือกตั้ง)

  -  -  - 300,000             300,000 จ านวนป้ายติดตั้ง
ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนทัว่ไปได้
รู้จกัเสน้ทางและ
สถานท่ีในเขต
เทศบาลดีข้ึนผู ้
สญัจรไปมาไดรั้บ
ความสะดวกเร็ว

กองช่าง

10 โครงการติดตั้งป้าย
เคร่ืองหมายจราจร(ป้าย
เตือนระวงั)ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือเตือนให้
ประชาชนท่ีใช้
ยวดยานพาหนะบน
ถนนในการสญัจรใช้
ความระมดัระวงัใน
การขบัข่ี

ติดตั้งเสาและฐานราก
พร้อมติดตั้งป้ายจราจร
อลูมิเนียมเตือนระวงัทาง
แยกและระวงัเด็ก จ  านวน 
36 ชุด

  -  -  - 300,000             300,000 จ านวนป้ายท่ีติดตั้ง
 ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง

11 โครงการติดตั้งฝังหมดุ
ลูกแกว้สะทอ้นแสง 
หลอด LED พลงั
แสงอาทิตย ์     ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีใช้
ยานพาหนะบนถนนรู้
แนวถนนขณะขบัข่ี
ยานพาหนะในเวลา
กลางคืนความ
ปลอดภยัของ
ประชาชน

ติดตั้งฝังหมุดลูกแกว้
สะทอ้นแสงหลอด LED
 พลงัแสงอาทิตย ์จ  านวน
 190 ชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนป้ายท่ีติดตั้ง
 ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการจดัท า
เคร่ืองหมายจราจร
ภายในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพ่ือประชาสมัพนัธ์
ใหป้ระชาชนทัว่ไป
ไดรู้้จกัเคร่ืองหมาย
จราจร ใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย

ทาสีทางเทา้แสดง
เคร่ืองหมายจราจร 
จ านวนพ้ืนท่ี 2,853 
ตารางเมตร

  -  -  - 500,000 500,000 จ านวน
เคร่ืองหมายท่ีติดตั้ง
 ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้และ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย

กองช่าง

13 โครงการจดัท าตีเสน้
จราจรและทางมา้ลาย
ตามถนนสายต่างๆภายใน
เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือประชาสมัพนัธ์
ใหป้ระชาชนทัว่ไป
ไดรู้้จกัเคร่ืองหมาย
จราจร ใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย

ตีเส้นจราจรและทาง      
 มา้ลาย จ  านวนพ้ืนท่ี 
2,000 ตารางเมตร

  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ด าเนินการป้ายท่ี
ติดตั้ง ร้อยละ 90 
ของผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้และ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ชุมชนเมืองใหม่ชยั
มงคล

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยั และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม

ก่อสร้างระบบบ าบดั   น ้า
เสีย พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ จ  านวน 1 แห่ง

4,000,000 - - - - จ านวนระบบ
บ าบดัน ้าสีย จ  านวน
 1 แห่ง

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บความ
ปลอดภยัและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม

กอง   
สาธารณสุขฯ

(ช่างสุขาภิบาลฯ)
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการติดตั้งระบบ
เตือนอุบติัเหตุทาง
แยกท่ีเป็นจุดเส่ียงใน
เขตชุมชน  22  ชุมชน

เพ่ือลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

ปรับปรุงจุดเส่ียงในการ
เกิดอุบติัเหตุในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทองปี
ละ 10 จุด

         500,000         500,000           500,000          500,000          500,000 ร้อยละ  100  ของการ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
ในเขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง

ความปลอดภยัของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
อ่างทองในดา้น
การจราจร

กองช่าง

16 โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซม
เสาไฟฟ้าไฮแมท

เพ่ือให้ประชาชน
มีแสงสว่างท่ี
เพียงพอ

ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า
ไฮแมทท่ีเสียหายให้ใช้
การได ้จ  านวน 6 ตน้

  -   -           500,000   -   - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สวา่งป้องกนัปัญหา
อาชญากรรมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ้าท่ีพอเพียง
ส าหรับใชใ้นการ
สญัจร

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้าง
ป้ายช่ือชุมชน

เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชน
ทัว่ไปไดรู้้จกัอาณา
เขตบริเวณชุมชน

จดัท า/ติดตั้งป้ายบอกช่ือ
ชุมชนจ านวน   22  ป้าย

         1,140,000   -   -   -   - จ านวนป้ายติดตั้ง
ร้อยละ 90 ของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนทัว่ไป
ไดรู้้จกัอาณาเขต
บริเวณของชุมชน

กองสวสัดิการ
สงัคม
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต
 ถนนหมู่บา้นเป่ียมสุข
 7เฟส1

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภยัจากการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร ยาว 
320 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไมน่อ้ยกวา่ 1,760 ตาราง
เมตร จ านวน 1 สาย ตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด

  -            600,000   -   -   - จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 1 
เสน้ / ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนพึงพอใจ

จ านวนถนนท่ีได้
มาตราฐาน 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต
 ถนนหมู่บา้นเป่ียมสุข
 8

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภยัจากการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
314 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไมน่อ้ยกวา่ 1,884 ตาราง
เมตร จ านวน 1 สาย  ตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด

            550,000   -   -   -   - จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 1 
เสน้ / ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนพึงพอใจ

จ านวนถนนท่ีได้
มาตราฐาน 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนซอย
หลงัศนูยนิ์สสนั

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภยัจากการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 75.00 ตร.ม.
 พร้อมก าแพงกนัดิน จ านวน 
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด

  -   -   -            500,000   - จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 1 
เสน้ / ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนพึงพอใจ

จ านวนถนนท่ีได้
มาตราฐาน 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ไฮเฟส
เซอร์โซเดียมแรงดนั
ต ่าขนาด 250  วตัต ์
ถนนเทศบาล 1  
ตั้งแต่สะพาน
อ่างทองถึงสะพาน
เล่ียงเมืองฝ่ังชุมชน
บางแกว้

เพ่ือให้ชุมชนใน
เขตเทศบาลมีแสง
สว่างเพียงพอ

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะไฮเฟสเซอร์
โซเดียมแรงดนัต ่า ขนาด
 250  วตัต ์จ  านวน 60 ชุด

 -  -                        -    - 3,500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้าและ
แสงสว่างป้องกนั
อาชญากรรมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรเวลา
กลางคืน

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต
 หนา 0.05 เมตร ถนน
เทศบาล 2

เพ่ือให้ประชาชน
ไดใ้ชถ้นนส าหรับ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลทติ์ก    
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
 ถนนเทศบาล 2

  -   -   -                      -   2,700,000 ไดถ้นนมาตรฐาน
จ านวน 1 เสน้ เพ่ือเป็น
ทางสญัจรของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชนในเขต
เทศบาลไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการซ่อมแซม
และปรับปรุงเข่ือน
ป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้า
เจา้พระยาบริเวณตั้งแต่
ขา้งวดัสนามชยัถึงคนั
ดินของเทศบาลเมือง
อ่างทอง ความยาว 
110.00 เมตร

เพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
อุทกภยั

ซ่อมแซมและปรับปรุง
เข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าเจา้พระยา บริเวณ
ตงัแต่ขา้งวดัสนามชยัถึง
คนัดินของเทศบาล 
ความยาว 110 เมตร ตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด

 -  - - 9,895,000  - มีเข่ือนป้องกนัตล่ิง
ท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 จุด

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บความ
เดือดร้อนจากปัญหา
อุทกภยัลดลง ร้อยละ
 80

กองช่าง

24 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
ถนนซอยโรงเรียน
เทศบาล1 ต าบลยาน
ซ่ือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
 และปลอดภยัใน
การใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 360 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมน่อ้ยกวา่ 1,620 
ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง งานตีเสน้
จราจร และป้ายสญัญาณ
จราจร จ านวน 1 สายทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลเมืองอ่างทองก าหนด
  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

      2,000,000                   -                       -                     -                      -   จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 1
 สาย

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล และ
ผูใ้ชเ้ส้นทาง
ไดรั้บความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

รวม 24 โครงการ 6,050,000 1,940,000 2,440,000 4,600,000 5,850,000 20,880,000 71



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้า ถนนเทศบาล 7 
ถึงบา้นพกัชลประทาน ต.
ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง 
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือะบายน ้าท่วมขงั
ของชุมชน ลงสู่คลอง
ล าท่าแดง

วางท่อระบายน ้า ขนาด
ผา่ศนูยก์ลาง 1.00 เมตร
 พร้อมบ่อพกั ความยาว
รวม 530 เมตร

               3,200,000   -   -   -   -  ระบบระบายน ้า
ทิ้ง ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 สายทาง

เพ่ือระบายน ้าทว่มขงั
ของชุมชน ลงสู่คลอง
ล าทา่แดง จ านวน 1 
โครงการ

       กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อม
ทางเทา้ ถนนเทศบาล 5 ต.
ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง 
จ.อ่างทอง

ปรับปรุงทางเทา้พร้อม
ขอบคนัหินเสริมผา่บอ่พกั 
บริเวณ วดัโล่ห์สุทธาวาส 
ถนนเทศบาล 5 จ านวน 1 
สายทาง

ปรับปรุงผิว จราจรขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 770 เมตร
 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไมน่อ้ย
กวา่ 4,620 ตารางเมตร

            2,000,000   -  -  -  - ไดเ้ส้นทางท่ีมี
ความสะดวก
ปลอดภยั จ  านวน 
1 สายทาง

ปลอดภยัในการ
สญัจร จ านวน 1 
สายทาง

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปรับปรุง ภูมิทศัน์ 
บริเวณบ่อน ้าเสีย ชุมชน
เมืองใหม่ชยัมงคล 2 ระยะท่ี
 1  ต.บา้นแห อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณบอ่น ้าเสีย ชุมชน
เมืองใหมช่ยัมงคล 2  พ้ืนท่ี
ไมน่อ้ยกวา่ 10,000 ตาราง
เมตร

ปรับปรุงพ้ืนท่ีบอ่น ้าเสีย เป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวส าหรับพกัผอ่น 
ออกก าลงักายและสนัทนาการ
 ของประชาชนในพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

  -  -   -   -    4,000,000 ไดมี้พ้ืนท่ีสีเขียว
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
จ านวน 1 แห่ง

บ าบดัน ้าเสีย ในบ่อ
ให้มีคา่น ้าได้
มาตรฐานและ
ประชาชนมีพ้ืนท่ี
พกัผอ่นออกก าลงั
กาย

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงระบบ
การจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทศัน์
 ถนนทางหลวงหมายเลข 368   
ช่วงแยกไฟแดงอ่างทองถึง
สะพานขา้มคลองล าทา่แดง  
ต  าบลตลาดหลวง อ าเภอเมือง
อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจราจร ระบบ
ระบายน ้าท้ิงและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้มี
ความสะดวก ปลอดภยั
ในการใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงงานระบบระบาย
น ้า งานทอ่ระบายน ้า
คอนกรีต ,งานปรับปรุงภูมิ
ทศัน ์,งานผิวจราจรแอส
ฟัลติคคอนกรีต  ขนาดพ้ืนท่ี
 ไมน่อ้ยกวา่ 12,200.00 ตร.
ม.จ านวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลน
 ท่ีเทศบาล ฯ ก าหนด

          13,000,000   -   -   -   - ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
ใชเ้ส้นทาง 
จ  านวน 1 สายทาง

การจราจรในชัว่โมง
เร่งด่วนมีความ
คล่องตวั สะดวก 
และปลอดภยัในการ
ใชเ้ส้นทาง

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการปรับปรุง ถนน
บา้นรอซอย 4 ชุมชนบา้นรอ
 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงถนนบา้น
รอ ซอย 4 ให้มีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 - 4.00
 ม. ยาว 203 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่
 812.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ค.
ส.ล. วางท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 ม. พร้อม
บ่อพกัความยาวรวม 168 เมตร 
พร้อมรายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลก าหนด

            1,800,000   -   -   -   - ถนนในชุมชนได้
มาตรฐาน จ านวน
 1 สายทาง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานปลอดภยั
ในการสญัจร

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมเข่ือน
ป้องกนัน ้าท่วม ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
เข่ือนป้องกนัน ้าท่วม
ภายในเขตเทศบาล ทั้ง 
2 ฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา

ซ่อมแซมเข่ือนป้องกนัน ้า
ทว่ม ฝ่ังต าบลตลาดหลวง 
ความยาวรวม 3,631 เมตร 
ฝ่ังต าบลบางแกว้ความยาว
รวม 3,508 เมตร จ านวน 1 
โครงการ 8 กิจกรรมยอ่ย

        481,000,000   -  -   -  - น ้าไม่ท่วมพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง

ป้องกนัน ้าท่วมพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ และ ศนูย์
ราชการในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

กองช่าง 
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน

อ่ืน)
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการปรับปรุง ถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อม
ท่อระบายน ้าและบ่อพกั 
คสล. ซอยโรงฆ่าสตัวเ์ก่า 
ชุมชนวดัตน้สน ต.ตลาด
หลวง   อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร
ให้มีความสะดวก 
ปลอดภยัในการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกว่า 95.00 ตร.ม. วาง
ทอ่ระบายน ้าทิง้ ขนาด 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 58 เมตร พร้อมบอ่พกั
 10 บอ่ จ  านวน 1 โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี 
เทศบาลฯ ก าหนด

               600,000   -   -   -   - ถนนไดม้าตรฐาน
 1 สายทาง

ถนนไดม้าตรฐาน
การระบายน ้าจาก 
ชุมชนมีความ
สะดวก ไม่ท่วมขงั

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 1 ช่วงแยกถนน
เทศบาล 6 ถึง แยกถนน
เทศบาล 13 ต.บางแกว้ อ.
เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงและขยาย
ผิวจราจร ให้มีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต ขนาดผิวจราจร 6.00 
เมตร ยาว 435 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2,610 ตร.ม. 
ปรับปรุงไหล่ทาง ทางเดินเทา้ 
และปรับปรุงภูมิทศัน์ฝ่ังริมเข่ือน 
จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลฯ 
ก าหนด

            3,500,000   -   -   -   - ใชถ้นนได้
มาตรฐาน 1 สาย
ทาง

ถนนไดม้าตรฐาน 
ป้องกนัน ้าท่วมขงั 
ผิวทางมีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง

กองช่าง 
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน

อ่ืน)

9 โครงการปรับปรุงทางกลบั
รถใตส้ะพานอ่างทอง (ฝ่ัง
ตลาดหลวง) ต.ตลาดหลวง 
อ.เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง

เพ่ือก่อสร้างทางกลบั
รถบริเวณใตส้ะพาน
อ่างทอง ให้มีความ
สะดวกปลอดภยั ใน
การสญัจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน  
กรีตขนาดผิว จราจร กวา้ง 5.00 
ยาว 98.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 490
 ตร.ม. ปรับปรุงทางแยกทาง
เช่ือมพร้อมปรับปรุงภูมิทศัน์และ
ไฟฟ้าแสงสวา่ง รายละเอียดตาม 
แบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด

            2,000,000   -   -   -   - ใชถ้นนได้
มาตรฐาน 1 สาย
ทาง

ถนนไดม้าตรฐาน มี
ทางกลบัรถบริเวณใต้
สะพานอ่างทอง มี
ความสะดวกปลอดภยั 
ในการสญัจร

กองช่าง 
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน

อ่ืน)

75



2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า และ สาธารณูปโภค 
เป็น เคเบิ้ลใตดิ้น บริเวณส่ี
แยกอ่างทอง ต.ตลาดหลวง   
 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า และ 
สาธารณูปโภค เป็น
เคเบ้ิลใตดิ้น บริเวณส่ี
แยกอ่างทอง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ  
สาธารณูปโภค บริเวณส่ีแยก
อ่างทอง เป็นเคเบ้ิลใตดิ้น โดย
การดนัท่อร้อยสายไฟฟ้า 
(HORIZONTAL 
DIRECTIONAL DRILLING 
(HDD) ) ระยะทางรวมประมาณ 
1,000 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทศัน์

          66,000,000   -   -   -   - ใชถ้นนได้
มาตรฐาน 1 สาย
ทาง

ระบบไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค 
สะดวกปลอดภยั 
ช่วยลดอุบติัเหตุต่อ
ประชาชน

กองช่าง 
(งบประมาณ
จาก หน่วยงาน

อ่ืน)

11 โครงการก่อสร้างทางเดิน
เทา้ริมเข่ือน ถนนเทศบาล 1
 ชุมชนบางแกว้ 2 ต าบลบาง
แกว้ อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น 
ออกก าลงักาย ของ
ประชาชนในชุมชน
และในเขตเทศบาล

ก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ริม
เข่ือนแม่น ้าเจา้พระยา ขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 600 เมตร 
พ้ืนทางลาดพร้อมบนัไดทาง
ข้ึน-ลง จ านวน 1 โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

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

ประชาชนในชุมชน
และในเขตเทศบาล 
ฯ มีพ้ืนท่ีพกัผอ่น
และออกก าลงักาย

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าทิ้งจาก 
โรงพยาบาลอ่างทอง 
บริเวณถนนเทศบาล 1 
ชุมชน บางแกว้ 2 ต.บางแกว้
 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพ่ือใชร้ะบายน ้า จาก
ถนน 6 ลงสู่แม่น ้า
เจา้พระยา

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

               500,000   -   -   -   - ระบบระบายน ้าทิ้ง
 ไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 สายทาง

ป้องกนัการทว่มขงัน ้า
ของน ้าฝน บริเวณ 
โรงพยาบาลอ่างทอง ลด
ค่าใชจ่้ายในการสูบน ้า
ออกจากโรงพยาบาล
อ่างทอง

กองช่าง
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2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  แบบ ผ. 02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการปรับปรุงระบบ
การจราจรพร้อมปรับปรุง   
ภูมิทศัน์ บริเวณส่ีแยกไฟ
แดงอ่างทอง ต.ตลาดหลวง  
 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจราจรระบายน ้าทิ้ง
และปรับปรุงภูมิทศัน์ 
บริเวณส่ีแยกไฟแดง
อ่างทองให้มีความ
สะดวก ปลอดภยัในการ
ใชเ้ส้นทาง

ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อม
ปรับปรุงภูมิทศัน,์งานระบบ
ระบายน ้า งานท่อระบายน ้า คอน
กรีน,งานป้ายประชาชนสมัพนัธ์ 
LED,งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอ
นกรีน,งานป้ายจราจร สญัญาน
จราจรขนาดพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
7900.00 ตร.ม. จ านวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ี 
เทศบาลฯ ก าหนด

          28,000,000   -   -   -   - การจราจร บริเวณ
ทางแยกทางเช่ือมใน
ชุมชนเมืองมีความ
สะดวก ปลอดภยั
และไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 ทางแยก

การจราจรในชัว่โมง
เร่งด่วนมีความ
คล่องตวั สะดวก 
และปลอดภยั

กองช่าง

รวม 13 โครงการ 622,600,000   -   -   - 4,000,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมัน่คง  ปลอดภยัและเป็นสุข

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกจิชุมชน  แบบ ผ. 02
  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอบรม
สมัมนาศึกษาดูงาน
โครงการตาม
พระราชด าริ (แผน
ชุมชน)

เพ่ือให้ประชาชนรู้
ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือน าชุมชนทศันศึกษาดู
งานโครงการตาม
พระราชด าริ จ  านวน 22 
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการปลูก
ผกัสวนครัว ปีละ 1 คร้ัง

400,000 400,000 900,000 900,000 900,000  1. ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน  2. 
ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วมโครง 
การสามารถน าหลกั เศรฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได้

ประชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจ เร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กอง   
สวสัดิการฯ

2 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ     
(แผนชุมชน)

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน

จดัฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพในชุมชน ทั้ง  22  
ชุมชน  ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  1. ร้อยละ  90 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการสามารถลดรายจ่าย
และเพ่ิมรายได ้ 2. ร้อยละ 90
 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

กอง   
สวสัดิการฯ

รวม 2 โครงการ 450,000 450,000 950,000 950,000 950,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พฒันาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชน  แบบ ผ. 02
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปลูกผกัสวน
ครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือใหไ้ดอ้าหารท่ี
ปลอดภยัและเพ่ิม
รายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน

ส่งเสริมใหค้รัวเรือนในเขต
เทศบาลและ รร.สงักดัเทศบาล
ไดรั้บการส่งเสริมการปลูกผกั
สวนครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้

สามารถลด
รายจ่ายและเพ่ิม
รายไดใ้หแ้ก่
ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการเกษตร
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา
อาชีพการเกษตร แปรรูป
และส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหค้วามรู้แก่ เกษตรกร 
นกัเรียน  และประชาชนใน
จงัหวดัอ่างทองและจงัหวดั
ใกลเ้คียงจ านวนปีละ 200 คน

        50,000          50,000         50,000          50,000         50,000  ร้อยละ  90 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน

มีศูนยก์ลางการเรียนรู้

ดา้นพฒันาอาชีพ
การเกษตร และ
เกษตรกรไดรั้บการ
พฒันาทกัษะ ความ
ช านาญ  และมีรายได้
ตามสาขาอาชีพท่ี
ตนเองตอ้งการเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบประมาณและที่ผ่านมา

79



3.ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชน  แบบ ผ. 02

   แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน นกัเรียน 
นกัศึกษา ใหมี้ความรู้
ดา้นการผลิตเห็ด 
เศรษฐกิจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมใหค้วามรู้แก่ นกัเรียน
 นกัศึกษา และประชาชนใน
เขตเทศบาลทั้ง 22 ชุมชน ปี
ละ 1 คร้ัง

        70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  นกัเรียน นกัศึกษา
และประชาชนท่ีเขา้
รับการฝึกอบรม
การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ

 นกัเรียน 
นกัศึกษา และ
ประชาชนท่ีเขา้
รับการฝึกอบรม
ไดรั้บความรู้
เก่ียวกบั
กระบวนการการ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

กองช่าง

รวม  3 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พฒันาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชน  แบบ ผ. 02
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปลูกผกัสวน
ครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือใหไ้ดอ้าหารท่ี
ปลอดภยัและเพ่ิม
รายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน

ส่งเสริมใหค้รัวเรือนในเขต
เทศบาลและ รร.สงักดัเทศบาล
ไดรั้บการส่งเสริมการปลูกผกั
สวนครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้

สามารถลด
รายจ่ายและเพ่ิม
รายไดใ้หแ้ก่
ครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการเกษตร
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา
อาชีพการเกษตร แปรรูป
และส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหค้วามรู้แก่ เกษตรกร 
นกัเรียน  และประชาชนใน
จงัหวดัอ่างทองและจงัหวดั
ใกลเ้คียงจ านวนปีละ 200 คน

        50,000          50,000         50,000          50,000         50,000  ร้อยละ  90 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน

มีศูนยก์ลางการเรียนรู้

ดา้นพฒันาอาชีพ
การเกษตร และ
เกษตรกรไดรั้บการ
พฒันาทกัษะ ความ
ช านาญ  และมีรายได้
ตามสาขาอาชีพท่ี
ตนเองตอ้งการเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3.ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชน  แบบ ผ. 02

   แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจเทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน นกัเรียน 
นกัศึกษา ใหมี้ความรู้
ดา้นการผลิตเห็ด 
เศรษฐกิจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมใหค้วามรู้แก่ นกัเรียน
 นกัศึกษา และประชาชนใน
เขตเทศบาลทั้ง 22 ชุมชน ปี
ละ 1 คร้ัง

        70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  นกัเรียน นกัศึกษา
และประชาชนท่ีเขา้
รับการฝึกอบรม
การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ

 นกัเรียน 
นกัศึกษา และ
ประชาชนท่ีเขา้
รับการฝึกอบรม
ไดรั้บความรู้
เก่ียวกบั
กระบวนการการ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

กองช่าง

รวม  3 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาผังเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ ผ. 02
  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดักิจกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม"วนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย"

เพ่ือจดักิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  "วนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย" เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน

จดักิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม"วนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย"  ในเขตเทศบาล ปีละ 1
 คร้ัง

       30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 90 ของประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจและเกิด
จิตส านึกในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม

ประชาชนและหน่วยงานเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลใน"วนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย"และสามารถดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดถู้กตอ้ง

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการจดักิจกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
"วนัส่ิงแวดลอ้มโลก"

เพ่ือจดักิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  "วนั
ส่ิงแวดลอ้มโลก"

จดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
"วนัส่ิงแวดลอ้มโลก" ในเขต
เทศบาล ปีละ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 90 ของประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจและเกิด
จิตส านึกในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม

ประชาชนและหน่วยงานเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลใน    "วนัส่ิงแวดลอ้ม
โลก" และสามารถดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดถู้กตอ้ง

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการถนนปลอด
ถงัขยะ

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ถนน
เป้าหมายและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ดูแลการรักษาความสะอาด

ถนนเทศบาล 2  และถนน
สายอ่างทอง-โพธ์ิทอง 
ปลอดถงัขยะ 100%

       20,000       20,000          20,000          20,000          20,000   ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีจิตส านึกและ
สามารถรักษาความ
สะอาดในชุมชนได้

ถนนเป้าหมายไดรั้บการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์และ ปลอดถงั
ขยะและสะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ ผ. 02
  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการหนา้บา้น
น่ามอง (มาจากแผน
ชุมชน )

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันารักษา
ความสะอาด ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม

จดักิจกรรมหนา้บา้นน่ามอง
ให้แก่ทุกหลงัคาเรือนชุมชน
ในเขตเทศบาล จ านวนปีละ 
1 คร้ัง

       50,000       50,000          50,000          50,000          50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีจิตส านึกและ
สามารถรักษาความ
สะอาดในชุมชนได้

ประชาชนร่วมกิจกรรมรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหนา้บา้นตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคดัแยก
ขยะท่ีตน้ทาง

1.เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความรู้
เร่ืองการคดัแยก ประเภทขยะมูล
ฝอยกบัชุมชน สถานศึกษา และ
ตลาด   2.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เขา้ใจและมีจิตส านึกในการคดั
แยกขยะร่วมกนัใส่ใจใน
ส่ิงแวดลอ้มรักษาความสะอาด
ของบา้นเมืองและเสริมสร้าง
ความสามคัคีในชุมชนในการ
ร่วมกนัพฒันาฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม

จดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนในเขตเทศบาล

 -  - 400,000 400,000 400,000  ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจและเกิดจิตส านึก
ในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม

1.ประชาชนไดรั้บความรู้เร่ืองการ
คดัแยกขยะมูลฝอยกบัชุมชน
สถานศึกษาและตลาด 2.ประชาชน
มีความรู้มีความเขา้ใจและมี
จิตส านึกในการคดัแยกขยะร่วมกนั
ใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มรักษาความ
สะอาดของบา้นเมืองและ
เสริมสร้างความสามคัคีในชุมชน
การร่วมกนัพฒันาฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ 130,000      130,000 530,000 530,000 530,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พฒันาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพฒันาผงัเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ ผ.02

  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้าง
สวนหยอ่มท่ีว่างริมเข่ือน
 ค.ส.ล. หนา้วดัสนามชยั

เพ่ือจดัสร้างสวนหยอ่ม ให้
เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจให้แก่ประชาชน

จดัก่อสร้างสวนหยอ่มท่ีวา่ง
ริมเข่ือน ค.ส.ล. หน้าวดั
สนามชยั

            200,000  -  -  -  -  จ  านวนสวนหยอ่มท่ี
ไดรั้บการก่อสร้าง 1 แห่ง

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจเพ่ิมข้ึน
 และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ให้แก่ชุมชน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
ทศันียภาพบริเวณ
ประตูน ้าริมเข่ือนทา้ย
วดัสนามชยั (แผนชุมชน)

เพ่ือให้มีสภาพแวดลอ้มท่ี
สวยงามและร่มร่ืนในพ้ืนท่ี
ชุมชนเมืองและเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในเขตชุมชนเมือง

ปรับปรุงทศันียภาพบริเวณ
ประตูน ้าริมเข่ือนทา้ยวดั
สนามชยัให้สวยงาม ตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด

                        -                          -           1,500,000                         -                        -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
คุณภาพชีวิตดีข้ึน

ประชาชนมีแหล่ง
พกัผอ่นหยอ่นใจและมี
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ริมเข่ือนหนา้
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของประชาชน

ติดตั้งวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบั
ไฟฟ้า มา้นัง่ พร้อมอุปกรณ์
ขา้งวดัตน้สน ให้สามารถ
เคล่ือนท่ีไดเ้ม่ือน ้าเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึน

                      -               400,000                    -                         -                      -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
คุณภาพชีวิตดีข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในขณะพกัผอ่นหยอ่นใจ

กองช่าง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แบบ ผ.02

  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ริมเข่ือนแมน่ ้า
เจา้พระยา

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมดา้น
ศิลปะและประชาสัมพนัธ์
ดา้นอ่ืนๆ

จดักิจกรรมให้ ร.รเทศบาล 
1-3  แสดงผลงานดา้นศิลปะ
ผนงัเข่ือนกนัน ้าเจา้พระยา 
ปีละ 1 คร้ัง

            100,000             100,000          100,000              100,000           100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
คุณภาพชีวิตดีข้ึน

ผนงัริมเข่ือนมีความ
สวยงาม สามารถจดั
กิจกรรมต่างๆได้

กองช่าง

5 โครงการคลองสวยน ้าใส เพ่ือก าจดัวชัพืชแม่น ้าคูคลอง ก าจดัวชัพืชคูคลองภายใน
เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 2 สาย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองท่ีก าจดัวชัพืช
จ านวน 2 สายเพ่ือลด
ปริมาณวชัพืช

แม่น ้าคูคลองสะอาดและ
เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลา

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเคร่ืองเติม
อากาศระบบบ าบดัน ้าเสีย

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย   2. 
ปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ือง
เติมอากาศท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง
เติมอากาศระบบบ าบดัน ้า
เสีย จ  านวน 2 จุด

300,000  - 300,000  - 300,000 ปรับปรุงเคร่ืองเติม
อากาศระบบบ าบดัน ้า
เสียท่ีปรับปรุงซ่อมแซม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เพ่ิมประสิทธิภาพของ

ระบบบ าบดั     น ้าเสีย น ้า

ท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานการ

ตรวจคุณภาพน ้ารักษา

สภาพแวดลอ้มโดยรวม

ของชุมชน

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

7 โครงการจดัท าถงั
รองรับของเสียอนัตราย

เพ่ือรองรับของเสียอนัตราย
ให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล

ชุมชนภายในเขตเทศบาล 
จ านวน 22 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ

ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี
ข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

รวม 7  โครงการ 750,000               650,000               2,050,000        250,000                550,000            
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพ
บุคลากรดา้น
การสาธารณสุข

เพ่ือใหบุ้คลากรดา้นการ

สาธารณสุขมีการพฒันา

ศกัยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์เพ่ือน ามาพฒันา

งานดา้นสาธารณสุขใหมี้

ประสิทธิภาพ

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรกองสาธารณสุขและ

ไปศึกษาดูงาน

 -             100,000           100,000           100,000           100,000  ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรดา้น

สาธารณสุขไดรั้บการ

อบรมพฒันาศกัยภาพ

และศึกษาดูงาน

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุขมี

การพฒันาศกัยภาพและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

เพ่ือน ามาพฒันางานดา้น

สาธารณสุขใหมี้ประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัการ

บริการประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขใหอ้ยู่
ในสภาพดี

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองอ่างทอง

 - 200,000          200,000        200,000        200,000        จ านวนอาคารสถานท่ี
ท่ีด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขไดม้าตรฐานและ
มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ  - 300,000          300,000        300,000        300,000        

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6 การบริหารจัดการที่ด ี 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 1 พฒันาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมัน่คง  ปลอดภยัและเป็นสุข

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจัดการทีด่ี  แบบ ผ. 02

   แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพกลุ่ม
องคก์รในพ้ืนท่ี

เพ่ือสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบักองทุน/   
กลุ่มองคก์รเพ่ือการ
บริหารจดัการท่ีดี

จดัสมัมนาคณะกรรมการ
กองทุน/ กลุ่มองคก์ร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ
กองทุน กลุ่มองคก์รไดเ้ขา้ร่วม
สัมมนา จ านวน 2 รุ่น และร้อยละ
90ของคณะกรรมการกองทุน
กลุ่มองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการ

กรรมการกองทุนเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ลดปัญหา ของกองทุน

กองสวสัดิการ
สงัคม

2 โครงการ
ส่งเสริมการจดั
เวทีประชาคม

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
และพฒันาชุมชน อาทิ การ
จดัท าแผนชุมชน การเสนอ
โครงการกิจกรรมตาม
นโยบายเร่งด่วน และงาน
นโยบายของเทศบาล

จดัให้มีการประชุมประชาคม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวน 22 
ชุมชน

264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 ร้อยละ 100 ของชุมชนท่ี
ด าเนินการประชุมประชาคม 
และร้อยละ 100 ของชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
พฒันาชุมชนตามความตอ้งการ
ของประชาชนและนโยบายของ
รัฐบาล

สามารถจดัท าแผนชุมชน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

กองสวสัดิการ
สงัคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ 6 การบริหารจัดการทีด่ ี 

งบประมาณและทีผ่่านมา
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5.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจัดการทีด่ี  แบบ ผ. 02

   แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการอบรม
สมัมนาและ
ศึกษาดูงาน
ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การบริหาร
จดัการชุมชน

เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งและนโยบาย
เร่งด่วน เพ่ือรับฟัง
ปัญหา อุปสรรคและ
ความตอ้งการของ
ประชาชน  ฯลฯ

จดัอบรมสมัมนาจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่
ประชาชน กรรมการชุมชน 
กลุ่มองคก์รชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาล ผูบ้ริหารและพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งและศึกษา
ดูงานตามความเหมาะสม

         2,000,000          2,000,000       2,000,000        2,000,000      2,000,000 1. ร้อยละ 80 ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการบริหารจดัการชุมชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 6
 คร้ัง   2. ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถน าไปบริหาร
จดัการชุมชนไดดี้ข้ึน

ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีสามารถ
บริหารจดัการชุมชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่ง
ย ัง่ยนื

กองสวสัดิการ
สงัคม

4 โครงการส ารวจ
และจดัเกบ็ขอ้มลู
พ้ืนฐานขององคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

เพ่ือจดัเกบ็ขอ้มลูพ้ืนฐาน
ของเทศบาลใชเ้ป็นขอ้มลู
ส าหรับจดัท าแผนพฒันา
เทศบาลและประโยชน์
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูพ้ืนฐาน
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งใน
แบบเอกสารและบนัทึกขอ้มลูลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ร้อยละ100ของครัวเรือน
ไดรั้บการส ารวจ    2. ร้อยละ
100ของขอ้มูลท่ีท าการ
จดัเกบ็สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้

เทศบาลมีขอ้มลูพ้ืนฐานในการ
จดัท าแผนพฒันาเทศบาลและ
ในการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถูกตอ้ง 
ปัญหาของประชาชนไดรั้บการ
แกไ้ขอยา่งถูกจุดตรงประเด็น

กองสวสัดิการ
สงัคม

5 โครงการจดั
กิจกรรมวนั
พฒันา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินในวนั
ส าคญัต่างๆ

จดักิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ
เพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินในวนั
ส าคญัต่างๆของชาติ    ปีละ 2 
คร้ัง

90,000 90,000 90,000 90,000 100,000 ร้อยละ80ของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและร้อยละ100มีการ
จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
จ  านวน 2 คร้ัง

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินและ
แสดงความจงรักภกัดีใน
วนัส าคญัต่างๆ

กองสวสัดิการ
สงัคม

รวม 5  โครงการ 2,604,000 2,604,000 2,604,000 2,604,000 2,614,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พฒันาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารท่ีพกั
อาศยัและอาคาร
เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
ศูนยก์  าจดัมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารท่ีพกั
อาศยัและอาคาร
เคร่ืองชัง่น ้าหนกัศนูย์
ก  าจดัขยะมลูฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารท่ีพกัอาศยัและ
อาคารเคร่ืองชัง่
น ้าหนกัศนูยก์  าจดัขยะ
มลูฝอยรวมเทศบาล
เมืองอ่างทอง

 - - - 1,500,000 - จ านวนอาคาร
สถานท่ีท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารท่ีพกัอาศยัและ
อาคารเคร่ืองชัง่
น ้าหนกัศูนยฯ์มัน่คง
แข็งแรงสามารถพกั
อาศยัไดอ้ยา่งปลอดภยั

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

2 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า
เทศบาลเมืองอ่างทอง
ใหอ้ยูใ่นสภาพดี

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านกังานโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า
เทศบาลเมืองอ่างทอง

 - - 400,000 - - จ านวนอาคาร
สถานท่ีท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารส านกังาน
โรงปรับปรุง
คุณภาพน ้าเทศบาล
เมืองอ่างทอง ท่ี
ปรับปรุงซ่อมแซม

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

วัตถุประสงค์โครงการที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การบริหารจัดการที่ด ี 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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5.ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสถานี
สูบน ้าเสีย

1.เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ให้
ระบบบ าบดัน ้าเสียใชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2.
เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณน ้า
ท่ีเขา้ออกจากระบบ

ปรับปรุงสถานีสูบ
และซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆเช่นป๊ัมสูบน ้า
,เคร่ืองตกัขยะ,
เคร่ืองวดัปริมาณน ้า
เขา้-ออก จ านวน 3 แห่ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนอาคาร
สถานท่ีท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

1.ระบบบ าบดัน ้าใช้
งานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  2.น ้าท่ี
ผ่านระบบบ าบดัน ้าเสีย
เกณฑม์าตรฐานการ
ตรวจคุณภาพน ้า

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

4 โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเคร่ือง
ตกัขยะอตัโนมติั

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเคร่ืองตกั
ขยะอตัโนมติั

ปรับปรุงซ่อมแซม
เคร่ืองตกัขยะอตัโนมติั
 จ  านวน 2 ชุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครุภณัฑท่ี์
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

เคร่ืองตกัขยะ
ไดรั้บการ
ซ่อมแซมสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)

5 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าตู้
คอนโทรลระบบ
บ าบดัน ้าเสีย

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ตูค้อนโทรลให้
สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ตูค้อนโทรล จ านวน 3 
ชุด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครุภณัฑท่ี์
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าตู้
คอนโทรลไดรั้บ
การซ่อมแซม
สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ 
(ช่างสุขาภิบาล)
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5.ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
งาน
สวนสาธารณะ 
กองช่าง เทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเกบ็วสัดุ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
งานสวนสาธารณะ 
กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซม
หลงัคาและโครง
หลงัคาเหลก็ พ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกว่า 300 ตร.ม.
อาคารเกบ็วสัดุ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
งานสวนสาธารณะ 
กองช่าง จ  านวน 1 หลงั
 รายละเอียดตามแบบ
แปลน ท่ีเทศบาล ฯ 

  -               800,000  -   -  - จ านวนอาคารท่ีมี
มาตรฐาน จ านวน      1 
หลงั ร้อยละ 100 ของ
พนกังานมีสถานท่ีเก็บ
วสัดุ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรอยา่งเพียงพอ

งานสวนสาธารณะ
กองช่าง มีท่ีเกบ็
วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร ท่ี
สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์
งานโยธา กองช่าง
เทศบาลเมืองอาง
ทอง

เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเกบ็วสัดุ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
งานโยธา กองช่าง

ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค ์ขนาด
กวา้ง  35.00 เมตร  ยาว
 50.00 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 
1,750 ตร.ม. จ านวน 1 
หลงั  รายละเอียดตาม
แบบแปลน ท่ีเทศบาล 
ฯ ก าหนด

   -     -    -     -          12,250,000 จ านวนอาคารท่ีมี
มาตรฐาน จ านวน      1 
หลงั ร้อยละ 100 ของ
พนกังานมีสถานท่ีเก็บ
วสัดุ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรอยา่งเพียงพอ

งานโยธา กองช่าง 
มีท่ีเกบ็วสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร  ท่ี
สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

รวม 7  โครงการ 450,000              1,250,000           850,000             1,950,000          12,700,000        
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตีเส้นล็อค
ตลาดสดเทศบาล 1 
ตลาดสดเทศบาล2 
และจดัระเบียบท่ีจอด
รถ

เพ่ือจดัให้มีการจอดรถให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและจดัระบบ
ระเบียบร้านคา้ท่ีขายในบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสด
เทศบาล2 อ านวยความสะดวก 
ให้กบัประชาชนท่ีใชบ้ริการ

จา้งเหมาตีเส้นท่ีจอดรถบริเวณล็อค
ตลาดสดเทศบาล 1และตลาดสด
เทศบาล 2 พร้อมถนนท่ีจอดรถ

          500,000            500,000         500,000           500,000         500,000 ร้อยละ 90 ของผูม้า
ใชบ้ริการมีความพึง
พอใจในการมาใช้
บริการท่ีเป็นระเบียบ

การจอดรถเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ท่ีมาจดัซ้ือสินคา้ ประชาชน 
ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน
เทศบาลมีรายไดม้ากข้ึน

กองคลงั

2 โครงการจดัเก็บรายได้
เคล่ือนท่ี

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมภายในเขตเทศบาล 2.
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม 3.เพ่ือมี
ช่องทางในการช าระภาษีให้กบั
ประชาชน

1.สามารถจดัเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมฯ ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 5
 ของรายไดภ้าษีท่ีจดัเก็บเองของปี
ท่ีผ่านมา 2.ออกให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ีอยา่งนอ้ย 
จ  านวน 5 คร้ัง

            20,000              20,000           20,000             20,000           20,000 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายไดจ้ากภาษี และ
ค่าธรรมเนียมฯท่ี
จดัเก็บ จ  านวน
ช่องทางในการช าระ
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการช าระภาษีมาก
ข้ึน 2.สามารถจดัเก็บภาษีตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจดัท า
สต๊ิกเกอร์รับช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขยะมูลฝอย

1.เพ่ือกระตุน้ให้ผูอ้ยูอ่าศยัในเขต
เทศบาลร่วมใจกนัช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 2.
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้

1.จดัท าสต๊ิกเกอร์ จ  านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1,000 แผ่น 2.สามารถจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
ของธรรมเนียมฯ ค่าจดัเก็บของปีท่ี
ผ่านมา

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

1.เทศบาลมีรายไดจ้ากการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯเพ่ิมข้ึน 
2.ประหยดัเวลาและสะดวกใน
การจดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย

กองคลงั

4 โครงการจดังานวนั
เทศบาลและจดัตั้ง
เทศบาลเมืองอ่างทอง

เพ่ือเป็นการระลึกถึงวนัจดัตั้ง
เทศบาลเมืองอ่างทองและวนั
เทศบาล

จดักิจกรรมให้พนกังานและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินในวนัเทศบาล 24 เมษายน
และวนัจดัตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง 
29 พฤศจิกายน ของทุกปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
พนกังานและชุมชน
เขา้ร่วมกิจกรรม

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังาน ตลอดจนประชาชน
มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน

ส านกัปลดัเทศบาล

5 โครงการประชาคม
เพ่ือจดัท าแผนพฒันา
เทศบาล

เพ่ือด าเนินการประชาคมหรือ
อบรมประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
และแผนพฒันาเทศบาล

จดัประชาคมหรืออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน คณะกรรมการพฒันา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูบ้ริหารและพนกังานเทศบาล 
กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ 
คณะกรรมการชุมชนท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินมี
ความรู้ในการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล

ส านกัปลดัเทศบาล

6 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอ่างทอง

เพ่ือเลือกตั้งผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลแทน
ต าแหน่งท่ีว่างลง

จดัการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองอ่างทอง

 -  - 1,000,000  -  - ร้อยละ 60 ของผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านกัปลดัเทศบาล
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
   แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการจดักิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาล
  กระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัอ่างทอง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัท าโครงการพฒันาตาม
นโยบายรัฐบาลและ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

จดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
โครงการพฒันาตามนโยบาย
รัฐบาลและยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดั

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของโครงการ
ท่ีจงัหวดัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสัง่การให้
ด าเนินการ

นโยบายของรัฐบาล และ
จงัหวดัไดรั้บการขบัเคล่ือน
ไปสู่ความส าเร็จ ทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการพฒันาตามนโยบาย
ดงักล่าว

ส านกัปลดัเทศบาล

8 โครงการอบรมศึกษา
ดูงานพนกังานเทศบาล

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
และพนกังานจา้งเทศบาล

จดัอบรมศึกษาดูงานให้แก่
ผูบ้ริหาร พนกังาน และ
พนกังานจา้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน

ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล 
และพนกั งานจา้งสามารถน า
ขอ้มูลมาประยกุตใ์นการ
ปฏิบติังาน

ส านกัปลดัเทศบาล

9 โครงการพฒันา
บุคลากร

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และเพ่ิมพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานเทศบาลให้
ทนัสมยั ภายใตย้ทุธศาสตร์การ
พฒันาขา้ราชการไทย

จดัอบรมความรู้ให้แก่ผูบ้ริหารพนกั
 งานและพนกังานจา้งของเทศบาล
ในเร่ืองท่ีก าหนดภายใต้
ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการ
ไทย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
และวิสยัทศัน ์ ท่ีกวา้ง
ข้ึน

ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้งสามารถน า
ขอ้มูลมาประยกุตใ์นการ
ปฏิบติังาน

ส านกัปลดัเทศบาล

10 โครงการอบรมเร่ือง
การป้องกนัการทุจริต
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือป้องกนัการทุจริตของ
พนกังาน/ลูกจา้ง/พนกังานครู

จดัอบรมและรณรงคใ์ห้
ความรู้แก่พนกังาน/ลูกจา้ง/
พนกังานครู ของเทศบาล 
จ านวน 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และจิตส านึกในการ
ป้องกนัการทุจริต

ปัญหาเร่ืองการทุจริตลดลง 
พนกังาน/ลูกจา้งมีความ
ตระหนกัในเร่ืองการทุจริต
คอรัปชัน่ เกรงกลวัและไม่
ทุจริตคอรัปชัน่

ส านกัปลดัเทศบาล

11 โครงการติดตั้งระบบ
การกระจายเสียงแบบ
ตามสาย

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง

ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบ
ตามสาย  ตามจุดท่ีเทศบาล
ก าหนดในแต่ละปี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ของประชาชน
ในเขตเทศบาลไดรั้บรู้
ข่าวสารและผลการ
ปฏิบติังานของเทศบาล

ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง

ส านกัปลดัเทศบาล

รวม 11 โครงการ 1,835,000 1,835,000 2,835,000 1,835,000 1,835,000 10,175,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าพร้อมถนน ค.
ส.ล. ถนนเทศบาล 14 
ต.บา้นแห   อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง

เพ่ือระบายน ้าท่วมขงั
ภายใน ชุมชน ลงสู่คลอง

วางท่อระบายน ้า ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกัความยาวรวม 262 
เมตร พร้อมปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจร ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
767 ตารางเมตร

       1,600,000   -  -   -  - ระบบระบายน ้าทิ้งได้
 มาตรฐาน จ านวน 1
 สายทาง

เพ่ือระบายน ้าท่วมขงั
ของชุมชน ลงสู่ตลอง

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงห้อง
ท างานกองช่าง กอง
สวสัดิการ ชั้น 2 อาคาร
ส านกังานเทศบาลเมือง
อ่างทอง  ต.ตลาดหลวง 
 อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพ่ือขยายห้องท างานกอง
สวสัดิการ กองช่าง ให้มี
พ้ืนท่ีพอเพียงในการ
ปฏิบติังาน และอ านวย
ความสะดวกประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการราชการ

ขยายห้องกอง สวสัดิการ
เพ่ิมข้ึน 30 ตารางเมตร
,ขยายห้องกองช่างเพ่ิมข้ึน 
37.5 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลก าหนด

          300,000   -  -   -  - ขยายห้องท างาน 
กองสวสัดิการ 
จ  านวน 1 ห้อง และ
กองช่าง จ  านวน 1 
ห้อง

สวสัดิการ กองช่าง 
ให้มีพ้ืนท่ีพอเพียงใน
การปฏิบติังาน และ
อ านวยความสะดวก
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการราชการ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การบริหารจัดการที่ดี  

94



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  แบบ ผ. 02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ บริเวณหน้า
อาคารส านกังานเทศบาล
เมืองอ่างทอง   ต.ตลาด
หลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพ่ือก่อสร้างท่ีจอดรถ 
คณะผูบ้ริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และผูม้า
ติดต่อราชการ ให้มีท่ีจอด
รถเป็นระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างโรงจอดรถโครง
หลงัคาเหล็กชั้นเดียว  
จ  านวน 2 หลงั พ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร

  -   -           900,000   -  - มีท่ีจอดรถท่ีได้
มาตราฐาน เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
จ านวน 2 หลงั

ผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผูม้า
ติดต่อราชการ ให้มีท่ี
จอดรถเป็นระเบียบ
เรียบร้อร

กองช่าง

4 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ชั้น 4 
อาคารส านกังานเทศบาล
เมืองอ่างทอง เป็นห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
เมืองอ่างทอง    ต.ตลาด
หลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี ชั้น 4 
เป็นห้องประชุมสภา 
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 4 เป็น
ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองอ่างทอง พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร

  -          2,500,000  -   -  - สภาเทศบาลเมือง
อ่างทอง มีท่ีประชุม
สภาเทศบาลเป็น
สัดส่วนระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ความสวยงาม จ านวน
 1 ห้อง

สภาเทศบาลเมือง
อ่างทอง มีท่ีประชุม
สภาเทศบาลเป็น
สัดส่วนระเบียบ
เรียบร้อย และมีความ
สวยงาม

ส านกัปลดั

5 โครงการติดตั้งท่อสูบน ้า
จากแม่น ้าเจา้พระยาเพ่ือ
ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้าท่อ
แห้ง

เพ่ือสูบน ้าจากแม่น ้าเจา้พระยา
เติมใส่ถงัรถยนตด์บัเพลิงและ
รถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง

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

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

การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนเกิดความมัน่ใจ
ในความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

ส านกัปลดัเทศบาล
 (งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั)

รวม 5 โครงการ 1,900,000 2,500,000 900,000 0 650,000 5,950,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภยัและเป็นสุข

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ. 2/1
  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฮ
เฟสเซอร์โซเดียมแรงดนัต ่าขนาด 
250  วตัต ์ถนนเทศบาล 1  ตั้งแต่
สะพานอ่างทองถึงสะพานเล่ียง
เมืองฝ่ังชุมชนบางแกว้

เพ่ือให้ชุมชนในเขต
เทศบาลมีแสงสวา่ง
เพียงพอ

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะไฮเฟส
เซอร์โซเดียมแรงดนัต ่า ขนาด 250  
วตัต ์จ  านวน 60 ชุด

 -  -          3,500,000  -  - ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสวา่งป้องกนั
อาชญากรรมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสัญจร
เวลากลางคืน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วตัถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองอ่างทอง
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวดัอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ. 2/1
  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
วตัถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงก าแพงป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ีชุมชนสุทธาวาส 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของจงัหวดั
อ่างทอง (ริมคลองล าท่าแดง) 
ความยาว 398.00 เมตร

เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอุทกภยั

ซ่อมแซมและปรับปรุงก าแพง
ป้องกนัน ้าท่วมพ้ืนท่ีชุมชนสุทธาวาส
 และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของจงัหวดั
อ่างทอง (ริมคลองล าท่าแดง) ความ
ยาว 398.00 เมตร

 -  - 9,400,000  -  - มีก าแพงป้องกนัน ้า
ท่วมท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 จุด

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บความ
เดือดร้อนจากปัญหา
อุทกภยัลดลง ร้อยละ80

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 16

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
และปลอดภยัในการใช้
เส้นทาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 620 เมตร
 หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกวา่  4,340.00 ตร.ม. พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง  งานตีเส้น
จราจรและป้ายสญัญาณจราจร 
จ านวน 1 สายรายละเอียดตามแบบ
แปลน ท่ีเทศบาล ฯ ก าหนด

  -   -  -   -        5,000,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน     1 
 สาย

ประชาชนภายในเขต
เทศบาล ฯ และผูใ้ช้
เส้นทางไดรั้บความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชเ้ส้นทาง

กองช่าง

รวม 3 โครงการ              -     12,900,000.00                       -                        -   
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่   สู่สังคมมั่นคง  ปลอดภัยและเป็นสุข

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.2/1
  แผนงานบริหารทัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดัซ้ือ
ป้าย
อิเลก็ทรอนิกส์ 
LED FULL 
COLOR OUT 
พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

เพ่ือใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร กิจกรรม
โครงการต่างๆ ของทาง
ราชการ

จดัซ้ือป้ายอิเลก็ทรอนิกส์
 LED FULL COLOR 
OUT พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง  จ  านวน  1  ป้าย

  -  - 3,000,000  - จ านวนป้ายท่ี
ด านินการ
จดัซ้ือพร้อม
ติดตั้ง จ  านวน  1
  ป้ายร้อยละ 90 
 ของประชาชน
มาความพึงพอใจ

จ านวนป้ายท่ีด านิน
การจดัซ้ือพร้อม
ติดตั้ง จ  านวน  1  
ป้าย  ร้อยละ 90  
ของประชาชนมา
ความพึงพอใจ

ข่าวสารไดรั้บการ
ประชาสมัพนัธ์ได้
อยา่งรวดเร็วใน
แหล่งชุมชน

ส านกัปลดัเทศบาล

รวม 1 โครงการ  - 2,600,000  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดัอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบ 
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 
จ านวน 37 เคร่ือง

 - 25,900   -  -  - ส านกัปลดัเทศบาล

2 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั (Fire 
suppression System) จ านวน 1 ระบบ

 - 100,000  -  -  - ส านกัปลดัเทศบาล

3 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือโต๊ะหนา้ฟอร์ไมกา้ขาว ขนาด 
150x45x75  จ านวน  ปีละ  50  ตวั

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกัปลดัเทศบาล

4 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเกา้อ้ีบุนวม  จ  านวน  ปีละ  100  
ตวั

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกัปลดัเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองอ่างทอง

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

จดัซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 2 ชุด

           700,000  -  -  -  - ส านกัปลดัเทศบาล

6 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

จดัซ้ือหนา้กากกนัพิษแบบครอบเต็ม
หนา้ จ  านวน 4 ชุด

             60,000  -  -  -  - ส านกัปลดัเทศบาล

7 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

จดัซ้ือระบบดบัเพลิงอตัโนมติั(Fire 
suppression System)

 -  -           100,000  -  - ส านกัปลดัเทศบาล

8 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

จดัซ้ือชุดประสานท่อธารประปา จ านวน 4
 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ย ตูใ้ส่อุปกรณ์
ติดตั้งผนงั ขอ้ต่อสวมท่อธารประปา 
หวัฉีดดบัเพลิง สายดบัเพลิง 2 เส้น ประแจ
เปิด-ปิด ท่อประปา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านกัปลดัเทศบาล
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือท่อเหลก็สูบน ้าขนาด
เส้นผา่ศนูยก์ลาง 4 น้ิว  ความยาว 72  เมตร 
 จ  านวน 12 ท่อนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จ  านวน 1 ชุด

           189,000  -  -  -  - ส านกัปลดัเทศบาล

10 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

จดัซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดอดัอากาศ
แบบสะพายหลงั จ  านวน 2 ชุด

  -    - 240,000 240,000   -  ส านกัปลดัเทศบาล

11 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

จดัซ้ือหนา้กากกนัพิษแบบครอบเต็ม
หนา้ จ  านวน 3 ชุด

  -    - 30,000 30,000 30,000 ส านกัปลดัเทศบาล

12 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง

เคร่ืองอดัอากาศ SCBA จ านวน 1 เคร่ือง   -    -   -    - 300,000 ส านกัปลดัเทศบาล

13 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถยนตด์บัเพลิงอาคารชนิดมีถงั
น ้าในตวัและแบบฉีดโฟมขนาดความจุ
ถงัน ้า 4,000 ลิตร จ  านวน 1 คนั (จดัซ้ือ
ตามราคาทอ้งถ่ินเน่ืองจากไม่มีบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ)์

5,000,000   -    -    -    -  ส านกัปลดัเทศบาล
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์
ขนาดความจุถงัน ้า 6,000 ลิตร จ  านวน 1
 คนั (จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ินเน่ืองจาก
ไม่มีบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์

2,600,000   -    -    -    -  ส านกัปลดัเทศบาล

15 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุถงัน ้า 
12,000 ลิตร จ  านวน 1 คนั (จดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งถ่ินเน่ืองจากไม่มีบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)์

7,000,000   -    -    -    -  ส านกัปลดัเทศบาล

16 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

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

40,000,000   -    -    -    -  ส านกัปลดัเทศบาล

17 สงัคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ จดัซ้ือกายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ
เพ่ือให้คนพิการ  จ  านวนปีละ  10 ช้ิน

           100,000            100,000           100,000            100,000        100,000 กองสวสัดิการสงัคม
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 สงัคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ จดัซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กกลางแจง้  จ  านวน 
 ปีละ 1 ชุด

100,000          100,000          100,000         100,000          100,000       กองสวสัดิการสงัคม

19 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวนขนาด 36000 บีทีย ู
จ  านวน 1 เคร่ือง ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

40,000             -  -  -  - สถานธนานุบาล     
ฉ.แรก

20 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนัจ านวน 1 
เคร่ือง

59,000 59,000  -  - 59,000 กองสาธารณสุขฯ

21 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ จดัท าป้ายช่ือกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยป้ายหินแกรนิต จ านวน
 1 ป้าย

 -  - 100,000          - - กองสาธารณสุขฯ

22 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ จดัซ้ือถงัขยะแบบขอเก่ียวเพ่ือรองรับ
ขยะ ขนาดความจุ 6 ลบ.ม จ านวน ปีละ
 1 ถงั

           300,000            300,000           300,000            300,000        300,000 กองสาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

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

           854,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ

24 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

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

        1,375,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถขนของเสียอนัตราย จ านวน 1
 คนั

- 2,000,000 - - - กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ายช่างสุขาฯ)

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถแบคโฮ ตีนตะขาบ  จ  านวน 1 
คนั

- - 4,800,000 - - กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ายช่างสุขาฯ)

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบจ านวน 1
 คนั

- - - - 6,900,000 กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ายช่างสุขาฯ)

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าจ  านวน 1 เคร่ือง - - 50,000 - - กองสาธารณสุขฯ
(ฝ่ายช่างสุขาฯ)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แข็งชนิด
สะพายหลงั จ  านวน  ปีละ 10 เคร่ือง

95,000 - 95,000 - 95,000 กองช่าง 

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือรถตดัหญา้แบบนัง่ขบั จ  านวน  1
 คนั

182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 กองช่าง 

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จ านวน 1 คนั - 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 กองช่าง 

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ

จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยชุนิดมือถือ 5 
วตัต ์จ  านวน 12  เคร่ือง

90,000  -  -  -  - กองช่าง 

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตนั 6 
ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ่ากวา่ 6000
 ซีซี แบบเททา้ย  จ  านวน 1 คนั

1,980,000  -  - 1,980,000  - กองช่าง 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตนั 6 
ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ่ากวา่ 6000
 ซีซี แบบบรรทุกน ้า จ  านวนคร้ังละ 1 
คนั

- 2,500,000 -  -  - กองช่าง 

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คนั
เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คนั

38,000 38,000 -  -  - กองช่าง 

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทีย ูคร้ังละ 
1 เคร่ือง

- 30,000 - 30,000 30,000 กองช่าง 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือกระจกโคง้พร้อมติดตั้งภายใน 22
 ชุมชน  จ  านวนปีละ  50 อนั

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือรถตกัหนา้ขุดหลงั ชนิด
ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ จ  านวน 1 คนั

        3,300,000  -  -  -  - กองช่าง 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 
แรงมา้ จ  านวน 1 คนั

        4,500,000  -  -  -  - กองช่าง 

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี2 (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า
 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 ชุด

- 67,600 - - - กองช่าง 

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เคร่ือง

- 5,000 - - - กองช่าง 

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทีย ู
จ  านวน 1 เคร่ือง

- 29,900 - - - กองช่าง 

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือรถเข็นปูนลอ้เด่ียวยางตนั จ  านวน
 2 คนั

- 2,600 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือเคร่ืองอดัอากาศ(ป๊ัมลม) ขนาด
อตัราการผลิตลมไม่นอ้ยกวา่ 200 ลิตร/
นาที จ  านวน 1 เคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ท่ี
ใชก้บัเคร่ือง

- 17,000 - - - กองช่าง 

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือรถเข็นปูนลอ้คู่ยางตนั จ  านวน 2 
คนั

- 4,600 - - - กองช่าง 

46 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือตูเ้ช่ือมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
 จ  านวน 2 เคร่ือง

- 22,000 - - - กองช่าง 

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง จดัซ้ือเคร่ืองตดัคอนกรีตขนาด 20 น้ิว 
เคร่ืองยนตเ์บนซิน 13 แรงมา้พร้อม
อุปกรณ์ จ  านวน 1 เคร่ือง

- 45,000 - - - กองช่าง 

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือรถบรรทุกน ้า (ดีเซล) ขนาด 6 ตนั
 6 ลอ้ จ  านวน 1 คนั

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

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

49 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารศึกษา จดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
1.จดัซ้ือโต๊ะ เกา้อ้ี
2.จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด

500,000 300,000 300,000 300,000 - กองการศึกษา

50 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือโต๊ะหนา้โฟเมกา้ขาวปีละ จ านวน
 100 ตวั

- 150,000 150,000 - - กองการศึกษา

51 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเกา้อ้ีบุนวมปีละ จ านวน 150 ตวั - - 90,000 90,000  - กองการศึกษา

52 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน 
จอแสดงภาพไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว พร้อม
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800วีเอ ปีละ
 2 ชุด

44,000            44,000            44,000           44,000            44,000         กองการศึกษา

53 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือโตะ๊นกัเรียนพร้อมเกา้อ้ีนัง่เด่ียว ขนาด 
120x55 ซม. พร้อมเกา้อ้ี 6 ตวั จ  านวน 5 ชุด 
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง)

 -  - 13,500            -  - กองการศึกษา
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

54 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 
บีทีย ูณ ห้องประชุมเล็ก AKAP จ านวน
 2 เคร่ือง และห้องอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง
เคร่ืองเสียง AKAP จ านวนปีละ 3 เคร่ือง

 -  - 72,400           108,600           - กองการศึกษา

55 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือพดัลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม ขนาด
 24 น้ิว ปีละ 5 ตวั

 -  - 15,000           15,000             - กองการศึกษา

56 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือถงัตม้น ้าร้อนไฟฟ้า ขนาด 21 
ลิตร ปีละ 1ถงั

 -  - 15,000           15,000             - กองการศึกษา

57 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

จดัซ้ือคูลเลอร์แสตนเลส ขนาด 50 ซม.
 แบบก๊อกคู่ ปีละ 1 ถงั

 -  - 7,000              7,000              7,000           กองการศึกษา

58 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือชุดโซฟารับแขกใชท่ี้ AKAP ปีละ
 1 ชุด

 -  -  - 30,000            30,000         กองการศึกษา
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

59 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา
และเผ่ยแพร่

จดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนาด 5,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์

55,800  -  -  -  - กองการศึกษา

60 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบตูช้นิดตั้ง
พ้ืน 62,000  บีทีย ู จ  านวน 4 เคร่ือง

260,000  -  -  -  - กองการศึกษา

61 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือโต๊ะขาตายไมส้นนอก ขนาด 
กวา้ง750xยาว180ซม. มา้นัง่ไมส้นนอก
 2 ตวั ขนาด กวา้ง 30x ยาว 180 ซม. 
จ านวน 20 ชุด

120,000  -  -  -  - กองการศึกษา

62 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์นตรี
และนาฏศิลป์

จดัซ้ือเคร่ืองดนตรีไทยป่ีพาทยม์อญ    -
 ฆอ้งมอญวงใหญ่ จ านวน 3 โคง้   - 
คอกเปิงมาง จ  านวน 1 คอก

- - 100,000 - - กองการศึกษา
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา

63 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารศึกษา จดัซ้ือโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับนกัเรียน นัง่
รับประทานอาหารกลางวนัขนา 
70x150x75 ซม.

- - 90,000 - - กองการศึกษา

64 พาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส่ิ์งก่อสร้าง เพ่ือจดัจา้งท าการซ่อมแซมตวัอาคารท่ี
ช ารุด เช่น บานพรือ ปูน สี ลวดตาข่าย
กนันกพิราบ เก็บสายไฟฟ้า ดา้นหนา้
อาคาร

100,000          - - - - สถานธนานุบาล 1

65 พาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ส าหรับใชเ้ก็บ
แฟ้มเอกสารและวางตัว๋รับจ าน า

- 100,000          - - - สถานธนานุบาล 1

รวม 65 โครงการ 70,541,800 13,422,600 14,193,900 10,771,600 17,877,000
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