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คำนำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล       
เมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564) ขึ้น
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯ ให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564               
 

สารบัญ 
            หน้า 
คำนำ 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทนำ                
  1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล          1  
  2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล          2 
  3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล           2 
  4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล           5 
  5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล          7 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล             
  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565       8 
  - 1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565         10 
  - 1.2.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      10 
    (พ.ศ.2561-2565)  
  - 1.2.2 การจัดทำงบประมาณ           11 
  - 1.2.3 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองอ่างศิลา    12 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - 1.2.4 การติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      40 
    และแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
     - 1.2.5 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ลงนามในสัญญา/ เบิกจ่าย      41 
    ประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูลตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
  - สรุปโครงการที่ลงนามในสัญญา/ เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564                         45 
  - 1.2.6 ตารางแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      46 
  - สรุปการจัดหาครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        49 
  - 1.2.7 ตารางแสดงรายละเอียดค่าครุภัณฑ์ ที่มิใช่ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ      50 
    จัดซื้อโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการที่ไม่อยู่ในแผน )       
          - 1.2.8 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      51 
            เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
  - 1.2.9 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      52 
            เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
  - 1.2.10 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       53 
            เพ่ือดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
  - 1.2.11 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       54 
            เพ่ือดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564               
 

สารบัญ (ต่อ) 
                   หน้า 
 
   
  - 1.2.12 ตารางสรุปผลโครงการที่ขอกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่าย       60 
     เงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2564  
   
ส่วนที่ 3 รูปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ผลการดำเนินงาน)             
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           61 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ     62 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ          63 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม           64 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                              65 
   ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา        68 
   ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา            69 
  
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564    หน้า 1  

     ส่วนที่ 1  บทน ำ 
------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น   สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด า เนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ต าบล ชุมชน  
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
   คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ต้องด าเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมือง อ่างศิลา                                   
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา   ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล  จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน             
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้                
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
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ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมือง 
อ่างศิลารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลาก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน เทศบาล
เมืองอ่างศิลามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ก าหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
อ่างศิลา ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองอ่างศิลา   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองอ่างศิลา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองอ่างศิลาแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
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ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 
---------------- 

   
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี และเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) วิสัยทัศน์  

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้เป็นเมือง น่าอยู ่
     2) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศำสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        พันธกิจ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

         ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
จุดมุ่งหมำย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลามีระบบสาธารณูปโภค       
              สาธารณูปโภคการใช้อย่างทั่วถึง 

       แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดิน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาสร้าง บูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า 
       แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาบริการด้านประปา 

        ยุทธศำสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
        พันธกิจ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน 
                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดมุ่งหมำย สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและจัดการอันตรายที่        
      เกิดข้ึนจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาการปกป้อง ฟ้ืนฟู และจัดการความ
       หลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาการลดมลภาวะและการจัดการของเสีย
     ที่เกิดขึ้นบนบกและทะเล 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบประมง สร้างความ
      มั่นคงด้านอาหาร และส่งเสริมการด ารงชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาการใช้จ่ายน้ าอย่างยั่งยืนโดยการ    
        จัดการทรัพยากรน้ า 
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        ยุทธศำสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
        พันธกิจ  ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการให้สามารถ

          รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ ให้ 
            ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
จุดมุ่งหมำย สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีความเติบโตประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ปัญหา 
              การว่างงานลดลงมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

        แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกระจายราย ได้แก่ ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่   
     ประชาชน 

       แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 

        ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
พันธกิจ   ยกระดับมาตรฐานการศึกษากีฬากิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน รวมทั้ง
          พัฒนาระบบบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
           ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
จุดมุ่งหมำย คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอ้ืออาทร 

        แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพ 
            อนามัยของประชาชน 

                แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมใน 
         ชุมชน 
                แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
                แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

        ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
        พันธกิจ การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารจัดการบ้านเมือง 
                 ที่ดีโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดมุ่งหมำย ประสิทธิภาพระบบการท างานและการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
             ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 

         แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
                                   แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
        และสถานที่ปฏิบัติงาน 
                แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย     
          ของชุมชน 
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1.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
 

  1.2.1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
และแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน           

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 0 0.00 1 5,628,000.00 1 5,628,000.00 1 5,628,000.00 3 16,884,000.00 

แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 2 460,000.00 4 840,000.00 5 11,476,400.00 0 0.00 11 12,776,400.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 50 128,311,760.00 43 144,534,000.00 36 112,665,905.93 40 117,460,870.00 16 35,349,000.00 185 538,321,535.93 

กำรพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติและกำรจดักำรชำยฝั่งแบบบรูณำกำร         

แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 7 9,380,000.00 7 9,380,000.00 7 16,380,000.00 7 16,380,000.00 28 51,520,000.00 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ             

แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 1 40,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 4 160,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 5 250,000.00 

กำรพัฒนำสังคม             

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 0 0.00 2 517,500.00 1 42,000.00 1 42,000.00 4 601,500.00 

แผนงานการศึกษา 13 10,253,000.00 16 8,879,400.00 20 8,884,720.00 24 10,082,120.00 14 13,387,820.00 87 51,487,060.00 

แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 70 4,360,000.00 72 4,580,000.00 72 4,580,000.00 12 4,180,000.00 226 17,700,000.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 190,000.00 3 190,000.00 4 220,000.00 4 220,000.00 4 220,000.00 18 1,040,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 1,110,000.00 3 1,110,000.00 3 1,110,000.00 3 1,110,000.00 3 1,110,000.00 15 5,550,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

17 2,150,000.00 19 2,450,000.00 21 4,480,000.00 21 6,630,000.00 20 3,430,000.00 98 19,140,000.00 

แผนงานงบกลาง 3 33,000,000.00 4 41,449,848.00 4 43,076,648.00 4 45,276,648.00 4 47,276,648.00 19 210,079,792.00 

กำรพัฒนำกำรเมือง-กำรบริหำร           

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20 182,269,000.00 23 183,709,000.00 27 185,413,000.00 25 182,908,000.00 22 182,703,000.00 117 917,002,000.00 

แผนงานงานรักษาความสงบ
ภายใน 

11 6,320,000.00 15 15,170,000.00 13 6,470,000.00 12 10,470,000.00 14 19,294,000.00 65 57,724,000.00 

แผนงานการศึกษา 3 480,000.00 6 3,346,000.00 6 2,290,800.00 4 1,490,800.00 4 1,490,800.00 23 9,098,400.00 

แผนงานสาธารณสุข 1 7,000,000.00 1 2,000,000.00 2 2,130,000.00 2 2,130,000.00 1 2,000,000.00 7 15,260,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 3 1,100,000.00 3 1,100,000.00 3 1,100,000.00 3 1,100,000.00 12 4,400,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 10 500,000.00 

แผนงานงบกลาง 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 1 600,000.00 5 3,000,000.00 

รวมทั้งสิ้น 128 371,833,760.00 220 418,928,248.00 230 389,576,573.93 233 417,774,838.00 131 334,381,268.00 942 1,932,494,687.93 
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1.2.2 การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี 
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 172 โครงการ งบประมาณ 117,110,490.00 บาท     
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้      

 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 15,901,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 5 16,240,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 80,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 109 64,532,490.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร 35 20,357,000.00 

รวม 172 117,110,490.00 
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1.2.3 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีดังนี้ 

 

ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ห้องสุขาสาธารณะ บริเวณ
ลานจอดรถสะพานปลาอ่างศลิา  

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 ๑.เพื่อบ่งบอกสถานท่ีจุด
ใหบ้ริการห้องสุขาสาธารณะ  
๒.เพื่อจัดสวนให้เกิดความ
สวยงามบรเิวณห้องสุขา
สาธารณะ 

๑.ป้ายประชาสมัพันธ์จุดให้บริการ
ห้องสุขาบริเวณลานจอดรถสะพานปลา
อ่างศิลา พร้อมติดตั้ง จ านวน ๒ ชุด  
๒.จัดสวนให้เกิดความสวยงามบรเิวณ
ห้องสุขาสาธารณะ 
 

2. โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 -เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน 

-จ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขต 
เทศบาลฯ เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ราย 
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
 

3. ค่าจ้างเหมาในการออกแบบ รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000.00 -เพื่อรับรองแบบฯ ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ฯ 

-เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนและไฟฟ้า ให้กับประชาชน 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า 
บริเวณแยกซอยตี๋การยาง  
ม.7 ต.เสม็ด 

รายได้จัดเก็บเอง 1,561,000.00 -เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
กว้าง 4.00เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
รวมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
210 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ด าเนนิการ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า 
บริเวณแยกซอย 13 ถนน
มิตรสัมพันธ์ ม.1 ต.บ้านปึก 

รายได้จัดเก็บเอง 1,600,000.00 -เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสรมิเหล็ก 
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม 
ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร รวมบ่อพัก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 260 เมตร หรือคดิเป็น 
พื้นที่ด าเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 
1,170 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า 
บริเวณซอย 30 ถนนเสม็ด- 
อ่างศิลา ม.5 ต.อ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 1,852,000.00 -เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
กว้างตั้งแต่ 4.50-6.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม
ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดเส้น ผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร รวมบ่อพัก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 330 เมตร หรือคดิเป็น
พื้นที่ ด าเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,730 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 

 
7. โครงการปรับปรุงอาคารอเนก 

ประสงคเ์ทศบาลเมืองอ่างศิลา 
(วัดใหม่เกตุงาม) หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดย
ดัดแปลงอาคารภายในอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมือง
อ่างศิลา (วัดใหม่เกตุงาม) 
เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

2,500,000.00 -เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงคเ์ทศบาลเมืองอ่างศิลา 
(วัดใหม่เกตุงาม) หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์พัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดใหม่เกตุงาม)
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี โดยดดัแปลงอาคาร
ภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
เมืองอ่างศิลา (วัดใหม่เกตุงาม) 

8. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยห้วยกะปิ 18 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

450,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง  
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 25 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
 

9. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอย 6 ถนนมิตรสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

330,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง  
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 18 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
 

10. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอย 21 ถนนมิตรสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

347,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง  
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 19 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

11. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอย 19 ถนนมิตรสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

571,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง  
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 32 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

12. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอย 1 ถนนมิตรสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

382,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง  
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 21 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

13. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

399,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง  
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 22 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

14. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยห้วยกะปิ 16  

รายได้จัดเก็บเอง 416,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง 
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 23 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

15. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยห้วยกะปิ 15 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

399,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง 
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 22 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

16. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยห้วยกะปิ 13 

รายได้จัดเก็บเอง 430,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง 
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 29 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

17. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอย 10 ถนนมิตรสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

295,000.00 -เพื่อปรับปรุงแสงสว่างให้ดีขึ้น  
-ลดปัญหาอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

-โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง 
1 x 150W.รุ่น R24.150HS 
150W. บัญชีนวัตกรรม รหสั 
07010012 จ านวน 16 ดวงโคม 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

18. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ
แยกจุดเสี่ยง ถนนเส้นแบ่งเขต 
ต.บ้านปึก และ ต.เสม็ด 

รายได้จัดเก็บเอง 450,000.00 -เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีแสงสว่างแยก
จุดเสีย่ง  
-เพื่อป้องกนัอันตรายจาก
อุบัติเหต ุ

-ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mask บริเวณ
แยกจุดเสี่ยง ถนนเส้นแบ่งเขต 
จ านวน 3 จุด ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

19. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอย 18 มิตรสมัพันธ์ 
หน้าบ้านเลขท่ี 17 ม.4  
ต.บ้านปึก 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 -เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่าง -10 ครัวเรือน 

20. โครงการก่อสร้างป้าย 
ประชาสมัพันธ์เขตเทศบาล 
เมืองอ่างศิลา และสุดเขต 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 480,000.00 -เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการสญัจร 
บนท้องถนน 

-ก่อสร้างป้ายเหล็ก พร้อมรูปแบบ
สัญลักษณ์เทศบาลฯ ขนาดป้ายกวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 
6.00 เมตร จ านวน 8 ป้าย ตาม
แบบแปลน เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

21. โครงการปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนบริเวณถนนพระยาสัจจา 
ตั้งแตแ่นวเขตเทศบาลต าบล
เสมด็ ถึงถนน 3134 หมู่ 3 
ต.เสม็ด 

รายได้จัดเก็บเอง 489,000.00 - เพื่อปรับปรุ งภูมิทัศน์ ให้มี
ความสะอาด สวยงาม 

-กว้าง 4.00 ยาว 240 เมตร หรอื
คิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการรวม ไม่น้อย
กว่า 1,108 ตารางเมตร 

22. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ 
แยกจุดเสี่ยงซอย 4 ตัดกับ
ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 1  
ต.บ้านปึก 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 -เพื่อเพิ่มพื้นที่แสงสว่างแยก
จุดเสี่ยง  
- เพื่ อป้องกันอันตรายจาก
อุบัติเหตุ 

-ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mask บริเวณ
แยกจุดเสี่ยงซอย 4 ตัดกับ ถนนมิตร
สัมพันธ์  จ านวน 1 จุด ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำร 
 

23. โครงการบริหารจัดการและ
พัฒนาชายฝั่งในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 -เพื่ออนุรักษ์และเพิ่ม ปริมาณ
ทรัพยากร สตัว์น้ าให้คงอยู ่

1.จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ปูมา้ จ านวน 
500 ตัว 

24. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า
ชายเลน ภายใต้โครงการภมูิ
ปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่
ปวงชนชาวไทย
กระทรวงมหาดไทย  

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 1.เพื่ออนุรักษ์พ้ืนที่ ป่าชายเลน
ให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน  
2.เพื่อสร้างจิตส านึก ให้กับ
ประชาชนและ เยาวชนในการ
ดูแล รักษาพื้นที่ป่าชายเลน 

1.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนนักเรียนในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 1 ครั้งต่อป ี

25. 
 
 
 

 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขน
และก าจดัขยะมลูฝอย ภายใน
เขตเทศบาลเมืองอ่างศลิา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
รายได้จัดเก็บเอง 

16,000,000.00 1.เพื่อก าจัดขยะมลูฝอย  
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
2.เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อมของประชาชนใน
ชุมชน 

1.เก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา  
2.ขยะมูลฝอยถูกน าไปก าจัดตามหลัก
สุขาภิบาล 

26. โครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพื่อคัดแยกขยะและน า
กลับมาใช้ใหม่  
2.เพื่อสร้างจิตส านึก ในการ
อนุรักษ์และ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ
และน ากลับมาใช้ใหม่จ านวน 1 ครั้ง
ต่อปี 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

27. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1.ผู้บริหารบุคลากรของ 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
ตลอดจนประชาชนและ 
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีร่วมกัน
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
2.เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเทศบาล
เมืองอ่างศิลา 
 

1.ผู้บริหารบุคลากรของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา ตลอดจนประชาชนและ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีร่วมกันปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  
2.เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเทศบาลเมือง
อ่างศิลา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 

28. 
 

โครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

30,000.00 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน
อาหารมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร 
2.ประชาชนสามารถเลือก
รับประทานอาหารได้ถูก
สุขลักษณะ 
3.เพื่อลดการเกดิโรคตดิต่อ
จากอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
 

1.อบรมผู้ประกอบการเยาวชนและ
ประชาชนด้านอาหาร จ านวน 50 
คนต่อปี 

29. โครงการอบรมกลุม่อาชีพ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพือ่ส่งเสรมิและ พัฒนา
ทักษะด้านการประกอบอาชีพ
และ สร้างรายได้ให้ชุมชน 
และกลุม่ต่าง ๆ 
 

-ชุมชน 20 ชุมชน กลุ่มสนใจ  
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ผ่านการบ าบดั
ยาเสพตดิกลุม่อื่น ๆ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
 

30. โครงการจดัการแข่งขันกฬีา
สามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรยีนมีการ 
พัฒนาการด้าน ร่างกาย
อารมณ์ จติใจ สติปญัญา 

-จัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

31. โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และพนักงาน
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 ๑.เพื่อสร้างเสริม คณุธรรม 
จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนและพนกังานเทศบาล 

-จัดให้มีการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มเด็กในสถานศึกษา เยาวชน 
ประชาชน พนักงาน ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ คน 

32. โครงการศลิปะเพื่อชีวิต รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 ๑.เพือ่ส่งเสรมิทักษะ งานฝีมือ
และความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่ 
เด็ก เยาวชน  
๒.เพื่อส่งเสรมิการสร้างงาน 
สร้างรายได้พิเศษในชีวิต 
ประจ าวัน ใหแ้ก่เด็ก และใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

-จัดอบรมทักษะงานฝมีือและงาน
ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์กิจกรรม
อย่างน้อย 1 ประเภท 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

33. โครงการสนับสนุนอาหาร 
เสรมิ (นม)  
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี  
ที่ ชบ 0023.3/15520  
ลว 22 มิ.ย. 61 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,299,440.00 1.เพื่อให้นักเรียนใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอนุบาล
และประถมศึกษา ปีท่ี ๑ – ๖ 
ในโรงเรียน ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลฯ 1 แห่ง จ านวน 200 คน 
ระยะเวลา 260 วัน คนละ 7.37 บาท  
2.นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 1,100 คน 
ระยะเวลา 260 วัน คนละ 7.37 บาท 
 

34. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี  
ที่ ชบ 0023.3/15520  
ลว 22 มิ.ย. 61 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000,000.00 ๑.เพื่อให้เด็กอนุบาล ถึง
ประถมศึกษา ปีท่ี ๖ ได้รบั 
อาหารกลางวัน ที่มีคณุค่าตาม
หลักโภชนาการ 

-อุดหนุนงบประมาณส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 -ป.6 โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 
บาท ต่อคน จ านวน 200 วัน ใน 1 
ปีการศึกษา 
 

35. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี  
ที่ ชบ 0023.3/15520  
ลว.22 มิ.ย.61 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 980,000.00 1.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ 
สารอาหารครบ 5 หมู่และ
เสรมิสร้างพัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย 

-จัดสรรส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน  
จ านวน 245 วัน จ านวน 200 คน 
 

36. โครงการจดัพัฒนาการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างศิลาเฉลิมพระเกียรต ิ

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพื่อแสดงศักยภาพ ในการ
จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
สู่ความเป็นสากล 

-จัดซุ้มกิจกรรมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง ผา่นการลงมือ   
ท าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคมและ สติปัญญา 
 

37. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 1.เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง นักเรียนเกี่ยวกับ 
แนวทางการจัด การศึกษา 

-ผู้ปกครอง และนักเรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน 

38. โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองอ่างศิลาเฉลิม
พระเกียรต ิ

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง นักเรียนเกี่ยวกับ 
แนวทางการจัดการศึกษาของ 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
2.เพื่อแนะน าการศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
จากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาตอ่
และจัดพิธมีอบประกาศนียบัตรให้
เด็กจบการศึกษา 
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39. โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาของนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองอ่างศิลาเฉลิมพระเกียรต ิ

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 1.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการทั้ง  
๔ ด้าน ของนักเรียนในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง 
อ่างศิลา  
2.เพื่อส่งเสรมิ และสร้างความ
ภูมิใจในตนเองให้นักเรยีน 

-จัดกิจกรรมการแข่งขัน การพัฒนา
ด้านทักษะวิชาการของนักเรียน     
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมอืง 
อ่างศิลา 

40. โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน  
ยาเสพตดิเด็กและเยาวชน 
นอกสถานศึกษา เทศบาล
เมืองอ่างศิลา 
(ตามหนังสือ จงัหวัดชลบรุี  
ที่ มท 0023.3/30618  
ลว.15 ธ.ค.60)  

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 -เพื่อให้เกิดกลไกระบบงาน
และกระบวนการท างาน สร้าง
ภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสติด 

ด าเนินกิจกรรมแผนโครงการ 
-กิจกรรมกีฬานันทนาการ และ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
-กิจกรรมเด็ก และเยาวชนต้านภัย 
ยาเสพตดิ  
-กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา 

41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
รายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)  
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี  
ที่ ชบ 0023.3/15520  
ลว. 22 มิ.ย. 61 

เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00 -เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อม 4 ด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

-จัดสรรค่าจดัการเรียนการสอน  
(รายหัว) ให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อัตราคนละ 1,700 บาท 

42. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
รายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  
(ตามหนังสือจังหวัดชลบุรีด่วน
ที่สุดที่ ชบ0023.3/15520 
ลว. 22 มิ.ย. 2561 

เงินอุดหนุนทั่วไป 124,300.00 -เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อม 4 
ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ สติปญัญา 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั(อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี  
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน อัตราคนละ 
200 บาท/ปี  
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน อัตราคน
ละ 430 บาท/ป ี
 

43. โครงการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณโครงการส่งเสรมิ
สุนทรียภาพด้านดนตรสีากล 
โรงเรียนวดัเตาปูน  
(ตามหนังสือ โรงเรียนวดัเตา
ปูน ที่ ศธ 04034.56/357 
ลงวันท่ี 30 เมษายน 2562 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน 
มีสุนทรียภาพด้านดนตรสีากล  
2.เพื่อให้นักเรียนมสี่วนร่วมใน
การแสดงดนตรีของโรงเรียน 

-จัดซื้ออุปกรณเ์ครื่องดนตรสีากล 
จ านวน 13 รายการ ตามคณุลักษณะ
เฉพาะครภุัณฑ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ของ (สพฐ.) 
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งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
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44. โครงการเฝ้าระวัง และแกไ้ข
ปัญหาสุนัขและแมว 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 -เพือ่ป้องการเกิด โรคพิษสุนัขบา้
จากสัตวส์ู่คน 
 

1.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า
ในชุมชน  
2.มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  
3.ท าหมันเพื่อควบคุม จ านวนสุนขั
และแมว  
4.ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า   
ในสุนัขและแมว 
 

45. โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับ้า 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 -เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา เป็นเขตปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า
ในชุมชน  
4.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้สุนัขและแมวอย่างทั่วถึงครอบคลุม
พื้นที ่
 

46. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อควบคุมป้องกัน การแพร่
ระบาดของ โรคไข้เลือดออก 

-ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
เมืองอ่างศิลา 
 

47. โครงการอบรมกลุม่เสี่ยง เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 -เพื่อให้เยาวชนปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการบรโิภค และ
การออกก าลังกายให้เหมาะสม
เพื่อลดปัญหาโรคอ้วน และ
โรคขาดสารอาหาร 
 

-เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

48. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

รายได้จัดเก็บเอง 135,000.00 1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีค่านิยม 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรัก 
และเพศสัมพันธ์  
2.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันตนเองจากการตั้ง 
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

49. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 1. เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
อ่างศิลา  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองได้  
3.เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้สูงอาย ุ

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
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50. โครงการเผยแพร่ความรู้    
ด้านสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (ให้แก่ อสม.ใน
เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000.00 1.เพื่อให ้อสม.ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลามีความรู้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม  
2.เพื่อให ้อสม.ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลาสามารถน า
ความรู้มาพัฒนาพื้นที่ให้เกดิ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความเป็นเมืองน่าอยู่ อย่าง
ยั่งยืน 
 

-อสม. ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1. เพื่อป้องกันการสูญเสยีชีวิต
และลดความพิการที่อาจเกิด 
ขึ้นกบัประชาชน  
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนตระหนักรู้และ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  
3. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพให้ 
กับ อสม./แกนน าด้านสุขภาพ 
 

-แกนน าด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา 
 

52. โครงการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 
 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 1.เพือ่ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้ค าแนะน าแก่ประชาชน
เมื่อเกิดภัยที่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพ ด าเนินการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัย สุขภาพใน
สถานการณ์ ฉุกเฉินและภัย
พิบัติ อย่างรวดเร็วตาม ความ
ต้องการของพื้นที่  
2.เพื่อลดอัตราป่วยและ
ผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน
ทางสุขภาพ 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา 
 

53. โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 
ตามหนังสือด่วนทีสุ่ดที่ ชบ 
0018 (ศอ.ปส.จ)/86 ลง
วันท่ี 10 มี.ค. 2560 

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
ในการเพิ่มศักยภาพในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 
 

-สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) 
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54. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนหมู่ 1 บ้านไทย) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเตา้นม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

55. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนมะเกลือสามัคคี) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเตา้นม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

56. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนคนหมู่ 3) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเตา้นม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

57. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเตา้นม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

58. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

59. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านไร่ถั่ว) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

60. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านเสม็ดใน) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

61. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านหัวโพรง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

62. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

63. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านเนินมะกอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

64. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนรักษ์เนินมะกอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

65. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

66. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านสวนมะม่วง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

67. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านปึกเล็ก) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

68. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

69. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านสวนหมาก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

70. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านหนองเพชร) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

71. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านมาบหม้อ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

72. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านซากพุดซาร่วมใจ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
 

73. โครงการรณรงค์คัดกรอง
มะเร็งเต้านม สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า  
(ชุมชนบ้านการุณย์) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 
 

1.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีผู้ก่อตั้งมลูนิธิ
มะเร็งเต้านม  
2.เพื่อขยายระบบบริการ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3.เพื่อส่งเสรมิให้สตรีไทย 
มพีฤติกรรมการตรวจเต้านม 
ที่ถูกต้องสม่ าเสมอ 

-อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในพื้นที่ จ านวน 10 คน 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

74. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชน ม.1 บ้านไทย) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม ใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.1 ต.อ่างศิลา 
 

75. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน 
(ชุมชนมะเกลือสามัคคี) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.2 ต.อ่างศิลา 
 

76. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนคนหมู่ 3) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.3 ต.อ่างศิลา 
 

77. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.4 ต.อ่างศิลา 
 

78. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 
 

-ประชาชน ม.5 ต.อ่างศิลา 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

79. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.1 ต.บ้านปึก 
 

80. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านสวนมะม่วง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.2 ต.บ้านปึก 
 

81. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านปึกเล็ก) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.3 ต.บ้านปึก 
 

82. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.4 ต.บ้านปึก 
 

83. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านสวนหมาก) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 
 

-ประชาชน ม.5 ต.บ้านปึก 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

84. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านหนองเพชร) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.6 ต.บ้านปึก 
 

85. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านมาบหม้อ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.7 ต.บ้านปึก 
 

86. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านไร่ถั่ว) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.3 ต.เสมด็ 

87. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านเสม็ดใน) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.4 ต.เสมด็ 

88. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านหัวโพรง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 
 

-ประชาชน ม.5 ต.เสมด็ 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

89. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.6 ต.เสมด็ 

90. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านเนินมะกอก) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.7 ต.เสมด็ 

91. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนรักษ์เนินมะกอก) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.8 ต.เสมด็ 

92. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านซากพุดซาร่วมใจ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 

-ประชาชน ม.4 ต.ห้วยกะป ิ

93. โครงการควบคมุโรคติดต่อ
จากสัตวส์ู่คน  
(ชุมชนบ้านการุณย์) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
ติดต่อจากสัตวส์ู่คน  
2.เพื่อให้จ านวนผู้ป่วย 
โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คนลดลง  
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดระดับ
การระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน 
 

-ประชาชน ม.5 ต.ห้วยกะป ิ
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

94. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนหมู่ 1 บ้านไทย) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนหมู่ 1 บ้านไทย 
ม.1 ต.อ่างศิลา เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

95. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนมะเกลือสามัคคี) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนมะเกลือ สามัคคี 
ม.2 ต.อ่างศิลา เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

96. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนคนหมู่ 3) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนคนหมู่ 3  
ม. 3 ต.อ่างศิลา เป็นพ้ืนท่ี 
เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

97. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง 
ม. 4 ต.อ่างศิลา เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

98. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านปากคลอง
โรงนาค ม.5 ต.อ่างศิลา เป็น
พื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

99. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านปึก ใหญ่
สามัคคี ม. 1 ต.บ้านปึก เป็น
พื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

100. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านสวนมะม่วง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านสวน มะม่วง 
ม.2 ต.บ้านปึก เป็นพื้นที่เขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

101. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านปึกเล็ก) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านปึกเล็ก ม. 3 
ต.บ้านปึก เป็นพื้นที่เขตปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

102. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้าน หนองยี่พร้า 
ม.4 ต.บ้านปึก เป็นพืน้ท่ีเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

103. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านสวนหมาก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชน บ้านสวนหมาก 
ม.5 ต.บ้านปึก เป็นพื้นที่เขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

104. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านหนองเพชร) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชน บ้านหนองเพชร 
ม.6 ต.บ้านปึก เป็นพื้นที่เขต
ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

105. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านมาบหม้อ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชน บ้านมาบหม้อ 
ม.7 ต.บ้านปึก เป็นพื้นที่เขต
ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า 
 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

106. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านไร่ถั่ว) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชน บ้านไร่ถั่ว ม.3 
ต.เสม็ด เป็นพ้ืนท่ีเขตปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

107. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ชุมชนบ้านเสม็ดใน 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชน บ้านเสม็ดใน  
ม.4 ต.เสม็ด เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

108. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับ้า  
(ชุมชนบ้านหัวโพรง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านหัวโพรง ม.5 
ต.เสม็ด เป็นพ้ืนท่ีเขตปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

109. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านเสม็ดนอก 
ม.6 ต.เสม็ด เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 
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110. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านเนินมะกอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านเนินมะกอก 
ม.7 ต.เสม็ด เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

111. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนรักษ์เนินมะกอก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านรักษ์เนิน
มะกอก ม.8 ต.เสม็ด เป็น
พื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 
 

112. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านซากพุดซาร่วมใจ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านซากพุดซา
ร่วมใจ ม.4 ต.ห้วยกะปิ เป็น
พื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

113. โครงการณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
(ชุมชนบ้านการุณย์) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000.00 เพื่อให้ชุมชนบ้านการุณย์ ม.5 
ต.ห้วยกะปิ เป็นพื้นที่เขต
ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนขับ้า  
2.สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงเห็น 
ความส าคญัในโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  
3.สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังโรคพิษสุนขับ้า 

114. โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 ๑.เพื่อส่งเสรมิการด าเนินงาน
ศูนย์ช่วยเหลือของ อปท.  
๒.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
จ านวน 20 ชุมชน 
 

115. โครงการให้ความรู้ดา้นสิทธิ
และสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุและ
คนพิการ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการ
ได้มีความรูด้้านสิทธิตา่ง ๆ 

-อบรมผูสู้งอายุและคนพิการ 

116. โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่า
กาชาด จังหวัดชลบุรี  
(ตามหนังสือส านักงานเหลา่
กาชาดจังหวัดชลบุรี ลว.ชบ.ว.
173/61 ลว.24 มี.ค.61)  

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 1.เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนไดร้ับการช่วยเหลือ
อย่างทันทีและทั่วถึงครอบคลุม
ทัง้จังหวัด 
 

-สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด 
จังหวัดชลบุร ี
 

117. โครงการจดัเวทีชาวบ้าน
ประชาคมชุมชนในเขต
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพื่อให้ชุมชนกับทางเทศบาล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อม
รับทราบแนวทางด าเนินการ
ร่วมกัน 
 

-คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมชน
และกลุม่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในชุมชน
เทศบาลฯ 20 ชุมชน 
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118. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบล 
อ่างศิลาและต าบลบ้านปึก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 1.เพื่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลอ่างศิลาและต าบลบา้นปึก 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใหศู้นย์บริการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า 
ต าบลอ่างศิลาและต าบลบ้านปึก 
จ านวน 2 ศูนย์ ๆ ละ 30,000 บาท 
 

119. โครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านการปฏิบตัิงาน 
ปรับปรุงชุมชนของคณะกรรมการ 
และเจา้หน้าท่ีชุมชนกลุ่มผู้น า
สตรี กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 
กลุ่มกองทุน กลุ่มชมรมกีฬา
และนันทนาการ และกลุ่มอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน  
2.เพื่อเป็นการมุ่งเน้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน
ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอื่น ๆ 

-คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีชุมชน
และกลุม่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน
เทศบาลฯ 20 ชุมชน 
 

120. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษามหาราช 

รายได้จัดเก็บเอง 3,200,000.00 -เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษามหาราช ให้มี
ความสวยงามทรงคุณค่าแก่ 
โบราณสถาน เพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยว และเพิ่มพื้นที ่
สีเขียว ๗๒ พรรษา 

-งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
ประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
งานสวน งานระบบ รดน้ าต้นไม้  
งานครุภัณฑ์ งานด้านอื่นๆ ที่จ าเปน็
ทั้งหมด 

121. โครงการจดัแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนสัมพันธ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00 
 

-เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความสามัคคี 
ระหว่างโรงเรียนในเขตเทศบาล 

-จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
และแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน เด็กและ
เยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลและ 
ใกล้เคียง 

122. โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 
 

-เพื่อให้เด็กได้แสดงออก ถึง
ความรู้ความสามารถทางด้าน
ต่าง ๆ  และได้รับความสนุกสนาน 

-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ และการแสดงออก 
ของเด็ก และเยาวชนไดส้นุกสนาน 
 

123. โครงการขอรับการสนบัสนุน 
งบประมาณ เพื่อจัดงาน 
นมัสการพระพุทธสิหิงคฯ์ 
และงานสงกรานต์ของ  
อ าเภอเมืองชลบุร ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 170,000.00 -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานนมสัการ พระพุทธ 
สิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์
ของอ าเภอเมืองชลบุร ี

-อุดหนุนงบประมาณจัดงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์
ของอ าเภอเมืองชลบุร ี
 

124. โครงการจดัพิพิธภัณฑ์ 
วัฒนธรรมพื้นบ้านประจ าต าบล 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 ๑.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
๒.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม 

-จัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรม
พื้นบ้านท่ีเป็นศูนย์กลางการเก็บรกัษา 
และจัดแสดง 

125. โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นช่างฝีมือพ้ืนบ้าน 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 -เพื่ออนุรักษ์ด ารงไว ้ 
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-จัดกิจกรรม อบรม ภมูิปัญญา ใหแ้ก่
เด็ก และเยาวชน 
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126. โครงการจดังานประเพณี  
กองข้าว เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 ๑.เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิฟื้นฟู 
อนุรักษ ์และเผยแพร่ ศลิป 
วัฒนธรรม งานประเพณี  
กองข้าว และการส่งเสรมิการ 
ท่องเที่ยวไทย 

-จัดงานประเพณีกองข้าว โดยอนุรกัษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และพิธีกรรม
แบบดั้งเดิม ในวันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๖ 
ของทุกปี 

127. โครงการจดังานประเพณี 
สงกรานต์วันไหล เทศบาล
เมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 ๑.เพื่อส่งเสรมิให้ ประชาชนได้ 
บ ารุงรกัษาศิลปะ จารตี
ประเพณี  
ท้องถิ่นให้คงอยูส่ืบไป  
๒.เพื่อส่งเสรมิให้ ประชาชน 
ได้ท ากิจกรรมทางวัฒนธรรม
ร่วมกัน 

-จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ า 
ผู้สูงอายุ การแข่งขันกิจกรรม การละเล่น  
และแสดงภูมิปญัญาของผูสู้งอาย ุ

128. โครงการจดัขบวนแห่  
งานประเพณสีงกรานต์  
พระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบรุ ี

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 
 

-เพื่อจัดขบวนเข้าร่วมกิจกรรม 
งานประเพณสีงกรานต์  
พระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบรุ ี

๑.ผูร้่วมกิจกรรมจากชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองอา่งศิลา ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
๒.จัดขบวนเข้าร่วมแหส่งกรานต์  
งานประเพณีพระพุทธสิหิงค์  
จังหวัดชลบุร ี

129. โครงการจดังานประเพณี  
ก่อพระทรายวันไหลบางแสน 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 ๑.เพื่อส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
และอนรุักษ์ประเพณีของท้องถิ่น  
๒.เพื่อส่งเสรมิ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้อนุชน 
คนไทยได้ศึกษาต่อไป 

-จัดจ้างเหมาก่อพระทราย เข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน จ านวน 1 ประเภท 
 

130. โครงการจดังานสัปดาห์  
วันวิสาขบูชา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 -เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
รวมถึงปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนหันมา สนใจให้
ความส าคัญ ของวันวิสาขบูชา 

-จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และ
กิจกรรมจติอาสาพัฒนา 

131. โครงการจดังานวันเฉลมิ  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 
 

๑.เพื่อจัดกิจกรรมเฉลมิ 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
๒.เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

-จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

132. โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 
 

๑.เพื่อจดักิจกรรมเฉลมิ 
พระเกียรติ และถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้ เจ้าอยู่หัว 

-เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
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133. โครงการจดังานประเพณี 
เทศกาลแห่เทยีนพรรษา 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 
 

๑.เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ 
ฟื้นฟู อนุรักษ์และ เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 

-จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา 

134. โครงการสรา้งหลักประกันรายได ้
แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 39,000,000.00 -เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
ที่มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ที่มาลงทะเบียน 
 

135. โครงการจดัสวสัดิการเบี้ย
ความพิการตามนโยบายของรัฐ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,760,000.00 1.เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย
ความพิการทีม่าลงทะเบียน 

-ผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา ที่มาลงทะเบียน 

136. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 
รายได้จัดเก็บเอง 

180,000.00 
180,000.00 

-เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้กับ
ผู้ที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย
เป็นโรคเอดส์ 

-ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา 

137. โครงการสนับสนุนจาก สปสช. 
(ตามหนังสือส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 6 ระยอง ท่ี สปสช.
5.36/ว.0123 ลงวันท่ี 21 
เมษายน 2557 

รายได้จัดเก็บเอง 1,093,750.00 1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองอ่างศิลา สุขภาพ
ดีและสามารถดูแลตนเองได้
เบื้องต้น  
2.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

-ประชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองอ่างศิลา
จ านวน 20 ชุมชน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง-กำรบริหำร 
 

138. โครงการตกแต่งและประดับไฟ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิรา
ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวราง
กูรกิติสริิสมบูรณ์อดลุยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตรพระวชิระเกลา้
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 -เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
 

-ติดตั้งตกแต่งและประดับไฟตามถนน
และสถานท่ีต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ 
 

139. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผ่นดิน 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
และประชาชนของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา ร่วมกันปลูกต้น 
ไม้ปลูกฝังจิตส านึก ในการ
อนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 

-ประชาชนเข้าร่วมการปลูกต้นไม ้
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
-เพื่อเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา และฟื้นคืนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรปา่ไม ้

140. โครงการจดัการเลือกตั้งและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง 

รายได้จัดเก็บเอง 2,600,000.00 -เพื่อการจัดการเลือกตั้งและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 

1.ด าเนินการเลือกตั้ง  
2.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
การเลือกตั้ง 
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141. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00 -เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอันดีแก่องค์กร 

-คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และบุคลากรของเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา 
 

142. โครงการวันเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อตระหนักถึงความส าคญั
ของเทศบาล 

-จัดงานวันเทศบาลและกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

143. โครงการบ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ ของส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 142,100.00 -เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 

144. โครงการขอรับการ สนับสนุน
งบประมาณ บูรณาการงาน 
ทะเบียน ส านักทะเบียน 
อ าเภอเมืองชลบุรี (ตามหนังสือ
อ าเภอเมืองชลบุรี ที่ ชบ 
0018/2459 ลว. 22 เม.ย. 56 

รายได้จัดเก็บเอง 40,400.00 1.เพื่อเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง  
2.เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว  
3.สร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน 

-สนับสนุนงบประมาณ อ าเภอเมือง
ชลบุรี จ านวน 1 โครงการ 

145. โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร และผู้น า 
ชุมชน ในการจัดท าและ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 -เพื่อให้การเช่ือมโยง และ
บูรณาการแผน พัฒนาในระดับ 
พื้นที่เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย  
และเกดิประสิทธิภาพ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองชลบุรี 
และผู้น าชุมชน จ านวน 180 คน 

146. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบ
เสียงไร้สาย 

รายได้จัดเก็บเอง 1,032,000.00 -เพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน 
ในพื้นทีร่ับรู้ข่าวสารจากทาง 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

-ติดตั้งระบบเสียงตามสาย แบบไรส้าย
จ านวน 24 จุด จุดละ 43,000 
บาท เป็นเงิน 1,032,000 บาท 

147. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
/ชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลฯ 

-หอกระจายข่าวประจ า หมู่บ้าน/
ชุมชน จ านวน 20 แห่ง และที่
เพิ่มเตมิ 

148. โครงการปรบัปรุงและ ซ่อมแซม 
ระบบเสียงไร้ สายภายในเขต 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 476,700.00 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ 
เทศบาลฯ 

-ระบบเสียงเสยีงไรส้าย ภายในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 1 ระบบ 

149. 
 

โครงการบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของกอง 
วิชาการและแผนงาน 
(แผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธภิาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท 

150. โครงการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 -เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาลเมอืงอ่างศลิา 
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

-จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา(อ้างอิงจ านวน 
ครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา) 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
ตำมเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

151. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ
สถานศึกษา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษา
ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของการระมดัระวัง
ป้องกันระงับอัคคภีัยใน เบื้องต้น 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา 
 

152. โครงการป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ การจราจร
ทางถนน ช่วงเทศกาล 
 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 -เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา
การจราจรทางถนน ช่วงเทศกาล 

-จัดตั้งจุดตรวจ/บริการ ช่วงเทศกาล 

153. โครงการส่งเสริม และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สร้างความสมานฉันท์ของ 
จังหวัดชลบุร ี

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 1.เพื่อส่งเสรมิ และเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของสถาบัน 
พระมหากษตัริย์  
2.เพื่อเป็นการสร้างความรัก 
ความเข้าใจ ของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  
3.เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ของประชาชนจังหวัด 
ชลบุร ี
 

-ประชาชนทุกหมู่เหลา่ในพื้นที่จังหวัด 
ชลบุร ี

154. โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้สมาชิก อปพร. เทศบาล 
เมืองอ่างศิลา มีความพร้อม 
ในการช่วยเหลือประชาชน 
เมื่อเกิดสาธารณภยั 

-สมาชิก อปพร. ของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา จ านวน 100 คน 

155. โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ ของส านัก
ปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 

156. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และภยัอื่น ๆ 
 

-ประชาชนผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์  
ที่ระเบียบก าหนด 

157. โครงการติดตั้งป้ายช่ือถนน
หรือซอยในเขตเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 -เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว  
ไดม้ีความสะดวกในการคมนาคม 

-ติดตั้งป้ายช่ือถนน หรือซอยในเขต 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

158. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ์ ของส านักปลดั 
เทศบาล (งานป้องกันฯ) 
 
 
 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 -เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
งบประมำณ 

งบประมำณ
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(เป้ำหมำย) 

159. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในเขตเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 8,600,000.00 1.เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว  
2.เพื่อสนับสนุนงานด้านจราจร  
และปัญหาอุบัติเหตุ  
3.เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
อาชญากรรม การโจรกรรม 
และปัญหายาเสพตดิ  
4.เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพ
การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
5.เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์
ของเมืองท่องเที่ยว และสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

-ติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมวางระบบ
บริเวณชุมชนตา่งๆ ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา โดยด าเนินการดังนี้  
- ปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการ
ติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 40 ตัว 
พร้อมวางระบบ และปรับปรุง
ห้องควบคุมระบบ  
- ปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการ
ติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 92 ตัว  
- ปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการ
ติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 92 ตัว 

160. โครงการจ้างเหมาการบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานท่ี
ราชการ 

รายได้จัดเก็บเอง 1,130,800.00 -เพื่อการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ณ 
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
เฉลิมพระเกียรต ิ

-จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน (๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น.)  
๑.พิพิธภัณฑ์เฉลมิ พระเกียรติฯ  
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
อ่างศิลา เฉลมิพระเกยีรต ิ

161. โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาอาชีพครู
บุคลากรทางการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 -เพื่อพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ครู
ระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
และบุคลากรทางการศึกษาของ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

162.  โครงการบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของ  
กองการศึกษา  

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 -เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

163. โครงการบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
อ่างศิลา เฉลมิพระเกยีรต ิ

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 เ-พื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

164. โครงการบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 -เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ 
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(เป้ำหมำย) 

165. โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของ กองช่าง 
(แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 
 

-เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น 

166. โครงการบ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ ของกองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 -เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ 

167. โครงการบ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ ของกองช่าง 
(งานสวนสาธารณะ) 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 -เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสรา้ง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ 

168. โครงการจดัท าแผนชุมชน รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชน 
ที่น าไปปฏิบัตไิดจ้ริง 

-จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดท า
แผนชุมชนโดยชุมชน 20 ชุมชน
อย่างน้อยชุมชนละ 5 คน 
 

179. โครงการบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของ กอง
การศึกษา (แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนงาน
บริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน) 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพ 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 

170. โครงการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณขององค์กร
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา หนังสืออ าเภอเมือง
ชลบุรี ด่วนท่ีสดุที่ 0037.6/ 
7654 ลว. 29พ.ย.53 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท0891.4/ว
2502 ลว.20ส.ค.53 

รายได้จัดเก็บเอง 600,000.00 1.เพื่อจ่ายเงินสมทบให้กองทุน 
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง 
อ่างศิลา จ านวน 1 กองทุน 

-กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาล
เมืองอ่างศิลา จ านวน 1 กองทุน 

171. โครงการค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(กองคลัง) 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 -เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมปา้ย
ประชาสมัพันธ์ของเทศบางเมืองอ่างศิลา 

172. โครงการค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ (กองคลัง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 -เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่
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1.2.4 การติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

1. ตำรำงแสดงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จ านวนเงิน 9,104,476.00 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 35 โครงการ จ านวนเงิน 34,246,139.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 9 3,459,918.22 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

- - 2 93,260.40 

การพัฒนาเศรษฐกิจ - - 2 43,750.00 

การพัฒนาสังคม 3 504,476.00 10 26,935,878.88 

การพัฒนาการเมือง-การบริหาร 1 8,600,000.00 8 3,713,331.50 

รวม 4 9,104,476.00 31 34,246,139.00 
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1.2.5 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) มีดังนี้ 

 
 
ที ่ โครงกำร 

แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำม 
เทศบัญญัติ 

(บำท) 

วงเงิน 
ตำมสัญญำ 

(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยห้วยกะปิ 18 
(กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000.00 437,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 6  
ถนนมิตรสัมพันธ์ (กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 330,000.00 327,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 21  
ถนนมิตรสัมพันธ์ (กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 347,000.00 334,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 19  
ถนนมิตรสัมพันธ์ (กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 571,000.00 559,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1  
ถนนมิตรสัมพันธ์ (กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 382,000.00 375,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 3  
ถนนมิตรสัมพันธ์ (กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 399,000.00 385,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

7. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยห้วยกะปิ 15 
(กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 399,000.00 391,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

8. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 10  
ถนนมิตรสัมพันธ์ (กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 295,000.00 289,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

9. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย 
18 มิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านเลขที่ 17 ม.4  
ต.บ้านปึก (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 362,918.22 เบิกจ่ำยแล้ว 
8 เม.ย. 64 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 
 

10. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาชายฝั่ง
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
(กองสาธารณสุข) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 59,250.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
5 มี.ค. 64 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำม 
เทศบัญญัติ 

(บำท) 

วงเงิน 
ตำมสัญญำ 

(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

11. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
(กองสาธารณสุข) 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 34,010.40 เบิกจ่ำยแล้ว 
31,510.40 

วันที่ 23 ธ.ค. 63 
2,500  

วันที่ 12 ม.ค. 64 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

12. 
 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 
(กองสาธารณสุข) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

30,000.00 28,450.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
9 เม.ย. 64 

13. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ 
(กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 15,300.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
4,500 

วันท่ี 3 มี.ค. 64 
10,800  

วันท่ี 5 มี.ค. 64 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาสังคม 
 

14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
(กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 36,199.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
24 ธ.ค. 63 

15. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 
0023.3/15520 ลว 22 ม.ิย. 61 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,299,440.00 741,210.88 เบิกจ่ำยแล้ว 
24 มี.ค. 64 

16. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือ
จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0023.3/15520  
ลว 22 มิ.ย. 61 (กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000,000.00 1,932,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
22 ม.ค. 64 

17. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 
0023.3/15520 ลว.22 มิ.ย.61 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 980,000.00 274,680.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
12 ม.ค. 64 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำม 
เทศบัญญัติ 

(บำท) 

วงเงิน 
ตำมสัญญำ 

(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

18. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เฉลิมพระเกียรติ (กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 40,176.00 ลงนำมสัญญำ 
23 มี.ค. 64 

19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษารายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ตามหนังสือ
จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0023.3/15520  
ลว. 22 มิ.ย. 61 (กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00 340,000.00 ลงนำมสัญญำ 
19 เม.ย. 64 

20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษารายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
(ตามหนังสือจังหวัดชลบุรีด่วนที่สุดที่ ชบ
0023.3/15520 ลว. 22 มิ.ย. 2561 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 124,300.00 124,300.00 ลงนำมสัญญำ 
19 เม.ย. 64 

21. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุข) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 14,880.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
18 มี.ค. 64 

22. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี  
(ตามหนังสือส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี ลว.ชบ.ว.173/61 ลว.24 
มี.ค.61)  

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 130,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
12 ม.ค. 64 

23. โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชน
ในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 21,206.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
17,206 บาท  
30 ธ.ค. 63 
4,000 บาท 
7 ม.ค. 64 

24. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ 
แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 39,000,000.00 20,981,300.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 เม.ย. 64 

25. โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการตาม
นโยบายของรัฐ 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,760,000.00 2,675,400.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 เม.ย. 64 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำม 
เทศบัญญัติ 

(บำท) 

วงเงิน 
ตำมสัญญำ 

(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

26. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
รายได้จัดเก็บเอง 

 

180,000.00 
180,000.00 

64,500.00 
64,500.00 

เบิกจ่ำยแล้ว 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

64,500 บาท 
8 เม.ย. 64 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

9,000 14 ต.ค. 63 
9,000 10 พ.ย. 63 
9,000 17 ธ.ค. 63 
9,000   8 ม.ค. 64 
9,500 10 ก.พ. 64 
9,500   9 มี.ค. 64 
9,500   8 เม.ย. 64 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร 
 

27. โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุน
การเลือกตั้ง 
 

รายได้จัดเก็บเอง 2,600,000.00 1,551,208.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
9 เม.ย. 64 

28. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00 691,749.50 เบิกจ่ำยแล้ว 
4 ม.ค. 64 

29. โครงการบ ารุ งรั กษา และปรับปรุ ง
ครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล 
 

รายได้จัดเก็บเอง 142,200.00 71,524.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
22 ก.พ. 64 

30. โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมระบบ
เสียงไร้สายภายในเขต เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

 

รายได้จัดเก็บเอง 474,700.00 468,600.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
16 ก.พ. 64 

31. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 492,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
28 ธ.ค. 63 

32. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนช่วงเทศกาล 
 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 4,500.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
15 ม.ค. 64 

33. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

รายได้จัดเก็บเอง 8,600,000.00 8,600,000.00 ลงนำมสัญญำ 
2 ก.พ. 64 

34. โครงการจ้างเหมาการบริการรักษา 
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 1,130,800.00 410,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
24 มี.ค. 64 

35. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
อาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 23,750.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
8 เม.ย. 64 
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สรุปโครงกำร 
   1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน 233 โครงการ 
   2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ    ทั้งสิ้น 172 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 73.82) 
   3. โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ทั้งสิ้น   61 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 35.47) 
   4. โครงการที่ด าเนินการลงนามในสัญญา ทั้งสิ้น     4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ   2.33) 
   5. โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว     ทั้งสิ้น  31 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 18.02) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ด้านการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจดัการชายฝ่ังแบบ

บรูณาการ

ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ ด้านการการพฒันาสงัคม
ด้านการพฒันาการเมือง

การบริหาร

เบกิจ่ายแล้ว 9 2 2 10 8

ลงนามสญัญา 0 0 0 3 1

0
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4
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8
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ชื่อ
แก
น

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ.2564
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1.2.6 ตำรำงแสดงรำยละเอียดค่ำครุภัณฑ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มีดังนี้ 
 

ที ่ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 
ๆ ละ 30,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 
โดยด าเนินการจัดซื้อดังนี้  
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 เครื่อง  
(กองคลัง)  

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 29,900.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

 

2. กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท (กองคลัง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 19,500.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
12 มี.ค. 64 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท 
โดยด าเนินการจัดซื้อดังนี้  
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 เครื่อง  
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 เครื่อง  
(กองคลัง) 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500.00 2,400.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จ านวน 12 ตู้ ๆ ละ 
4,500 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท โดย
ด าเนินการจัดซื้อดังนี้  
- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 6 ตู้  
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 6 ตู้  
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 6 ตู้ 
(กองคลัง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 27,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

5. รถบรรทุกขยะ(ดีเซล)ชนิด 10 ล้อ แบบอัดท้าย 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ตัวถังสแตนเลส 
จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน 6,000,000 บาท  
(กองสาธารณสุขฯ)  
 

รายได้จัดเก็บเอง 6,000,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

6. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี ขนาดที่ก าหนด
เป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ า ๑ กรณี
ขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนด ไม่เกิน ๕ ซีซี หรือ
ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน ๕ ซีซี  
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 109,400.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 
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ที ่ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

7. เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 8 เครื่องๆ ละ 
10,900 บาท เป็นเงิน 87,200 บาท โดย
ด าเนินการจัดซื้อดังนี้  
- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 เครื่อง  
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 เครื่อง  
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 เครื่อง 
- ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 2 เครื่อง 
(กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 21,800.00 21,800.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
3 มี.ค. 64 

8. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 4,200 บาท 
(กองคลัง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 4,200.00 4,200.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
27 พ.ย. 63 

9. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว ตัวละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 14,000 บาท (กองคลัง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 14,000.00 14,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
27 พ.ย. 63 

10. โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท  
เป็นเงิน 13,000 บาท (เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง 
อาคารอเนก ประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
(วัดใหม่เกตุงาม) (กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 13,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

11. เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท  
เป็นเงิน 8,000 บาท (เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
อาคารอเนก ประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
(วัดใหม่เกตุงาม) (กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 8,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

12. เก้าอ้ีเลคเชอร์ พนักพิงและพ้ืนนั่ง แบบเบาะมีตะแกรง
วางของแผ่นเลคเชอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ล จ านวน 37 
ตัวๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 44,400 บาท 
(เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารอเนกฯ)  
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 44,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

13. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 
120,000 บาท (เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
(วัดใหม่เกตุงาม) (กองสาธารณสุขฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 110,800.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 
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ที ่ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

14. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU
จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 
175,000 บาท (เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
อาคารอเนก ประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
(วัดใหม่เกตุงาม) (กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 174,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

15. ชุดโซฟา จ านวน 1 ชุดๆละ 35,000 บาท เป็นเงิน
35,000 บาท (เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดใหม่เกตุงาม)
(กองสาธารณะสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

16. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 
60,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 60,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
8 เม.ย. 64 

17. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500.00 2,500.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
8 เม.ย. 64 

18. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
27,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท  
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 27,000.00 27,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
8 เม.ย. 64 

19. เครื่องเชื่อมโลหะ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
10,000 บาท (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

20. สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 
บาท (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 9,900.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
8 เม.ย. 64 

21. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 7,500.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 
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ที ่ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

22. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท เป็นเงิน 
96,000 บาท (นอกมาตรฐาน ครุภัณฑ์ไว้ส าหรับ
เขียนแบบ Auto Cad) (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 96,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

23. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED (ขาวด า) ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 8,900 บาท (กองคลัง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 17,800.00 17,800.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
19 มี.ค. 64 

 
สรุปกำรจัดหำครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑต์ามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 46 โครงการ 
   ครุภัณฑท์ี่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ทั้งสิ้น   23 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.00) 
   ครุภัณฑท์ี่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ทั้งสิ้น   23 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.00) 
   ครุภัณฑท์ี่เบิกจ่ายแล้ว  ทั้งสิ้น   11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 23.91) 
   ครุภัณฑท์ีย่ังไมด่ าเนินการ  ทั้งสิ้น   12 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 26.09) 
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1.2.7 ตำรำงแสดงรำยละเอียดค่ำครุภัณฑ์ ที่มิใช่ครุภัณฑ์บริกำรสำธำรณะ จัดซื้อโดยตรงในปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2564  มีดังนี้ (โครงกำรที่ไม่อยู่ในแผน) 
 

ที ่ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด 30000 BTU  
จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 40,200.00 40,200.00 เบิกจ่ำยแล้ว 

2. โต๊ะท างานเหล็กขนาด 120 x 60 x 75 ซม. 
หน้า PVC ขอบยาง มี 1 ลิ้นชักขวา จ านวน 4 ตัว  
(ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3. โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุด (ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 14,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 29,800.00 เบิกจ่ำยแล้ว 

5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง
(ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500.00 2,400.00 เบิกจ่ำยแล้ว 

6. เครื่องท าลายเอกสารแบบตัดละเอียด  
(กองวิชาการฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 26,300.00 26,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 

7. เครื่องกรองน้ า จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

 
สรุป รายการครุภัณฑ์ ที่มิใช่ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จัดซื้อโดยตรงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 7 โครงการ  
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1.2.8 ตำรำงแสดงรำยละเอียดโครงกำรที่ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน ปีงบประมำณ 2562 เพื่อด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
 
ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำงบประมำณ งบตำมเทศบัญญัติ วงเงินตำมสัญญำ หมำยเหตุ 

1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ล 
แคบ พร้อมติดตั้งเครื่อง
รับส่งวิทยุ และติดตั้ง
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ 
งานด้านบรรเทาสาธารณ
ภัย (ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี)  
(ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 1,106,000.00 1,105,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
28 ม.ค. 64 

2. โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถน น
คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้ า เข้าหมู่บ้าน
การเคหะ 2 หมู่ 3 ต.เสม็ด 
(กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเองเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

4,000,000.00 3,737,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
งวดที่ 1–2 

2,242,2000 
บาท 

22 ธ.ค. 63 
งวดสุดท้าย 

1,494,800 
21 ม.ค. 64 

3. โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถน น
คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม
ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า สี่ เ ห ลี่ ย ม 
บริเวณซอย 13 ถนนมิตร
สั ม พั น ธ์  ( ช่ ว ง ต่ อ จ า ก
ข อ ง เ ดิ ม ถึ ง ถ น น มิ ต ร
สัมพันธ์) (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเองเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

32,000,000.00 25,550,000.00 - 

 
สรุป โครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 3 โครงการ  
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1.2.9 ตำรำงแสดงรำยละเอียดโครงกำรที่ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน ปีงบประมำณ 2562 เพื่อด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน) 
 

ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศบัญญัติ วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบ
เรือ (ไม่เกิน 20 ตันกรอส) 
(ส านักปลัด) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 11,000,000.00 - ขยำยเวลำเบิก
จ่ำยเงินต่อสภำ 
เมื่อ 10 ก.ย. 

63 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ า
บ ริ เ ว ณ แ ย ก ซ อ ย จั น ท ร์ ทิ พ ย์         
หลังส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา
เขต 18 (ต่อจากเดิม) (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 1,300,000.00 - ขยำยเวลำเบิก
จ่ำยเงินต่อสภำ 
เมื่อ 10 ก.ย. 

63 
ด าเนินการประกาศใน

ระบบ EGP 

 
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 

บริเวณสามแยกโลตัสไปทางถนน
พระยาสัจจา (ชุมชนบ้านไร่ถั่ ว    
หมู่ 3 ต.เสม็ด) (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000.00 2,499,416.47 ลงนำมสัญญำ 
2 ธ.ค. 63 

ได้ประกาศแล้วแต่มีผู้
มาซ้ือรายเดียวจึง
ยกเลิกประกาศ 

 
 
สรุป โครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 3 โครงการ  
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1.2.10 ตำรำงแสดงรำยละเอียดโครงกำรที่กันเงินจำกปีงบประมำณ 2563 เพื่อด ำเนินกำรในปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2564 (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
 

ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศบัญญัติ วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายน้ า บริเวณแยก
ซอย 4 ถนนมิตรสัมพันธ์(ข้ึนเนินทอง) ม.
1 ต.อ่างศิลา 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 1,474,000.00 785,397.75 เบิกจ่ำยแล้ว 
18 ธ.ค. 63 

2. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณซอย
ห้วยกะปิ 14 (ปากทางเข้าหมู่บ้าน
เดอะแกรนด์สุขุมวิท ม.4 ต.ห้วยกะปิ)  
(กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 135,000.00 127,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
9 ธ.ค. 63 

 
 
สรุป โครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 2 โครงการ  
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1.2.11 ตำรำงแสดงรำยละเอียดโครงกำรที่กันเงินจำกปีงบประมำณ 2563 เพื่อด ำเนินกำรในปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2564 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
 

ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ าบริเวณซอยศศิลา 
อพาร์ทเมนท์ (ต่อจากของเดิม) ม.5 
ต.เสม็ด (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

1,400,000.00 1,326,000.00 ลงนำมสัญญำ 
15 ก.พ. 64 
เบิกจ่ำยแล้ว 

งวดที่ 1 
663,000 

บาท 
24 มี.ค. 64 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณซอยโอเค 
ม.7 ต.เสม็ด  (กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 7,800,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ส ำรวจ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณปากซอย
ศูนย์เบนซ์ ม. 3  ต.เสม็ด (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 1,900,000.00 1,895,000.00 ลงนำมสัญญำ 
22 มี.ค. 64 
เบิกจ่ำยแล้ว 

งวดที่ 1 
947,500 

บาท 
10 มี.ค. 64 

4. โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า
บ ริ เ ว ณ ซ อ ย ธ ง ศ รี เ จ ริ ญ  ม . 2             
ต.อ่างศิลา (กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

3,400,000.00 3,346,489.67 ลงนำมสัญญำ 
15 ก.พ. 64 

5. โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า  
บ ริ เ ว ณ ซ อ ย เ ส ถี ย ร ว า รี  ม . 1              
ต.อ่างศิลา (กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,450,000.00 6,443,322.50 ลงนำมสัญญำ 
15 ก.พ. 64 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อระบายน้ ารวมบ่อพัก 
บริเวณซอยแยกซอย16 ห้วยกะปิ 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

600,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ส ำรวจ 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณ
ซอยปู่หว้า ม.5 ต.บ้านปึก 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

695,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ส ำรวจ 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ าบริเวณหมู่บ้าน
การเคหะ2 – ออกคลองขโมย ม.3 
ต.เสม็ด (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

1,982,000.00 1,977,000.00 ลงนำมสัญญำ 
15 ม.ค. 64 
เบิกจ่ำยแล้ว 

งวดที่ 1 
988,500 

บาท 
2 เม.ย. 64 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณซอยร่วม
พัฒนา ม.1 ต.อ่างศิลา (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

2,169,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

10. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ     
ซอยก านันเปี๊ยก จ านวน 16  
ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

295,000.00 285,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

11. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 7 ถนนมิตรสัมพันธ์  
จ านวน 19 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

347,000.00 323,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

12. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 9 ถนนมิตรสัมพันธ์  
จ านวน 15 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

278,000.00 275,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

13. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ     
ซอย 11 ถนนมิตรสัมพันธ์  
จ านวน 20 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

364,000.00 360,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

14. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 17 ถนนมิตรสัมพันธ์  
จ านวน 22 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

399,000.00 389,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

15. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยห้วยกะปิ 11 
จ านวน 12 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

226,000.00 221,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

16. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 16 ถนนมิตรสัมพันธ์ 
จ านวน 15 ดวงโคม (กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

278,000.00 267,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

17. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 22 ถนนมิตรสัมพันธ์ 
จ านวน 17 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

313,000.00 306,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

18. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 12 ถนนมิตรสัมพันธ์ 
จ านวน 21 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

382,000.00 371,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

19. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ     
ซอย 8 ถนนมิตรสัมพันธ์ 
จ านวน 5 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

106,000.00 105,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

20. โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย 14 ถนนมิตรสัมพันธ์ 
จ านวน 18 ดวงโคม (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

330,000.00 318,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
10 ก.พ.64 

21. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 
นิ้ว จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000
บาท มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่
น้อยกว่า1,920x1,080  
Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า
60 Hz - มี Co (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 3,700.00 3,700.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
23 ม.ค.64 

22. เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ น้ ต บุ๊ ก      
ส าหรับงานประมวลผล 
(กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 22,000.00 21,900.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
23 ม.ค.64 

23. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 
บริเวณแยกซอยแบ่งเขตต าบลเชื่อม
หลังสนามฟุตบอลปู่หว้า ม.5          ต.
บ้านปึก (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 361,362.33 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

24. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 
บริเวณแยกซอย 18ถนนมิตรสัมพันธ์ 
ม.4 ต.เสม็ด (กองช่าง) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 255,493.60 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

25. จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย
แบบไร้สาย (กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 1,032,000.00 1,032,000.00 ลงนำมสัญญำ 
12 มี.ค. 64 

26. โครงการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์
เสียงไร้สายศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา (กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 500,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
9 เม.ย. 64 

27. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับ
ประมวลผล 
(ส านักปลัด) 

รายได้จัดเก็บเอง 44,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

28. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
(ส านักปลัด) 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

29. โครงการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา
(ชั้น 1) (ส านักปลัด) 

รายได้จัดเก็บเอง 450,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

30. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
(ส านักปลัด) 

รายได้จัดเก็บเอง 4,200,000.00 4,200,000.00 ลงนำมสัญญำ 
18 ม.ค. 64 

31. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา พร้อมย้ายชุดอุปกรณ์
ควบคุม (ส านักปลัด) 

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 493,591.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
9 ธ.ค. 63 

32. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนหรือซอย
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
(ส านักปลัด) 

รายได้จัดเก็บเอง 481,800.00 428,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
17 ก.พ. 64 

33. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแสงสว่าง 
แบบ LED (ส านักปลัด งานป้องกันฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 1,800,000.00 - ยังไม่
ด ำเนินกำร 

34. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ด า) จ านวน 1 เครื่อง 
(กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
22 ม.ค. 64 

35. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 
(กองการศึกษา) ก่อนวัยเรียน 
 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 9,900.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
3 ก.พ. 64 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

36. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 
(กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
3 ก.พ. 64 

37. เครื่ องคอมพิว เตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง   
(กองการศึกษา) สร้างความเข้มแข็ง 
 

รายได้จัดเก็บเอง 90,000.00 89,700.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
11 ก.พ. 64 

38. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโล่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง  
อ่างศิลาเฉลิมพระเกียรติ 
(กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

39. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ พ้ื น ส น า ม ล า น
อเนกประสงค์และคูระบายน้ า (ตาม
ค าแนะน าตรวจประเมินจาก สมศ.) 
(กองการศึกษา) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 600,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

40. โครงการปรับปรุงลานจอดรถกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณ
แยกซอย 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ม.1  
ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 330,000.00 329,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
4 ก.พ. 64 

41. ป้ายประชาสัมพันธ์จุดให้บริการห้อง
สุขาสาธารณะ บริเวณลานจอดรถ
สะพานปลาอ่างศิลา 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 77,000.00 
 

76,400.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
29 ต.ค. 64 

42. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี 
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ า ๑ กรณีขนาดต่ า
กว่าซีซีที่ก าหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือ
ขนาดเกินกว่าซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน   
๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด 
ซีซี (กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 109,400.00 
 

107,000.00 เบิกจ่ำยแล้ว 
4 มี.ค. 64 
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ที ่ โครงกำร แหล่งท่ีมำ
งบประมำณ 

งบตำมเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

หมำยเหตุ 

43. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ขยะด้านท้าย ตัวถังสแตนเลส ชนิด 
6 ล้อ (กองสาธารณสุขฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 4,200,000.00 
 

4,200,000.00 ลงนำมสัญญำ 
3 พ.ย. 63 

44. โครงการก่อสร้างอาคารจุดพักขยะ
บริ เ วณลานจอดรถสะพานปลา    
อ่างศิลา (กองสาธารณสุขฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

350,000.00 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 
สรุป โครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 44 โครงการ  
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1.2.12 ตำรำงสรุปผลโครงกำรที่ขอกันเงินและขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
และ พ.ศ. 2564  
 
ที ่ ปีงบประมำณ จ ำนวน 

(โครงกำร) 
หมำยเหตุ 

1. โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

6 รายละเอียดปรากฏตาม 
หน้าที่ 51 ถึง 52 

2. โ ค ร งก า รที่ กั น เ งิ น จ ากปี ง บป ระมาณ  พ . ศ . 2 56 3 
เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
 

46 รายละเอียดปรากฏตาม 
หน้าที่ 53 ถึง 59 
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ส่วนที่ 3  
รูปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (ผลกำรด ำเนินงำน)  

(ระหว่ำงเดอืนตลุำคม พ.ศ.2563 ถึง 31 มนีำคม พ.ศ. 2564) 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) มีกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่ น 
(พ.ศ.2561-2565) มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีการติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน 

    เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ าบริเวณซอย ศศิลาอพาร์ทเม้นท์ต าบลเสม็ด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 
 

1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาชายฝั่งในเขตเทศบาลเมอืงอ่างศิลา วันที่ 18 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า”วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 23 มีนาคม 2564 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

1. โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

 

    
 

 
 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
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3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
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5. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล 
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรของเทศบำลเมืองอ่ำงศิลำ มีดังนี้ 
 
ล ำดับ

ที ่
 

โครงกำร ปัญหำ-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการก่อสร้ างท่อระบายน้ าสี่ เหลี่ ยม 
บริเวณสามแยกโลตัสไปทางถนนพระยาสัจจา
(ชุมชนบ้านไร่ถั่ว ม.3 ต.เสม็ด) 
 

เนื่องจากได้ประกาศแล้วแต่มีผู้มาซื้อ
รายเดียวจึงยกเลิกประกาศ 
 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
จึงชะลอการด าเนินโครงการไว้ก่อน 
 

 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

-เนื่องจากประชาชนบางส่วนมีสัตว์
เลี้ยงจ านวนมากประกอบกับสัตว์เลี้ยง
ดุร้ายหรือตัวใหญ่ 
-เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพในช่วงเวลากลางวัน จึงไม่สะดวก
น าสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามสถานที่ที่
เจ้าหน้าที่ก าหนด 
 

 

4. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ตัวถังสแตนเลส ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน 
 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาและส่ง
เรื่องให้กรมบัญชีกลาง 
 

 

 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีดังนี้ 

 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาสังคม และการพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร พบว่า มีโครงการจ านวนมากที่น าไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว
เพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลได้ตามห้วง
ระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น เทศบาลเมืองอ่างศิลาควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ดังนี้  
 1. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 2. ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตพ้ืนที่ได้ออกส ารวจความต้องการของประชาชนก่อน เพ่ือให้การน าเสนอ
ผลงาน/โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 3. ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจนเพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ท าการก่อสร้างของโครงการนั้น ๆ  
 4. การด าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น กองช่าง ได้ส ารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง 
 5. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การปฏิบัตินั้น ควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มี
ความสอดคล้องกัน และไม่ควรบรรจุโครงการในแผนมากเกินไปเพราะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้ไม่สามารถ
อนุมัติงบประมาณได้ทุกโครงการ จะส่งผลกระทบต่อการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของท้องถิ่น  
 6. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีการ
ด าเนินงานเพือ่ประสิทธิภาพในการประเมินผล 
 7. ในแต่ละปีไม่ควรปรับแผนพัฒนามากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ  
 8. ให้มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของทางเทศบาลกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น โครงการ/กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข บูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
ประจ าต าบล 
  

******************************* 


