




คำนำ 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

หมวด 2 มาตรา 16(1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แผนพัฒนานั้น หมายถึง แผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดนวทางการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน

หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  เพื ่อใหการดำเนินการเปนไปตามกฎหมายดังกลาว จ ึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน         

(พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และพรอมที่จะ

นำไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           

ตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารมุงหวังท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

  เทศบาลเมืองอางศิลา หวังเปนอยางยิ ่งว าแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570)           

ของเทศบาลเมืองอางศิลา ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 

 

    เทศบาลเมืองอางศิลา 
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สวนท่ีสวนท่ี  ๑๑  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพืน้ฐานสภาพท่ัวไปและขอมูลพืน้ฐาน  

  
  
  

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน  ((พ.ศ. พ.ศ. 25625666--25257070))    
เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอางศิลาอางศิลาอางศิลา   
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

สวนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

(๑) ดานกายภาพ 

๑) ลักษณะท่ีตั้ง 

 จำนวนพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น  18.60  ตารางกิโลเมตร  หรือ  11,615  ไร  (1  ไร  =  0.0016  
ตารางกิโลเมตร/1,600  ตารางเมตร)  มีอาณาเขตการปกครอง  จำนวน  4  ตำบล  ประกอบดวย  20  
หมูบาน  ดังนี้ 

ตำบล หมูท่ี ช่ือหมูบาน ช่ือชุมชน 
จำนวนพ้ืนท่ี 

(ตารางกิโลเมตร) 
อางศิลา 1 บานอางศิลา ชุมชนบานไทย 1.09300 
 2 บานมะเกลือ ชุมชนมะเกลือสามัคคี 0.04736 
 3 บานโพรง ชุมชนคนหมู  3 0.03742 
 4 บานโรงหาด ชุมชนบานบนเขมแข็ง 0.31070 
 5 บานโรงนาค ชุมชนบานปากคลองโรงนาค 0.98240 

รวม 2.47088 
บานปก 1 บานปกใหญ ชุมชนบานปกใหญสามัคคี 0.63710 
 2 บานปกมะมวง ชุมชนบานสวนมะมวง 1.03000 
 3 บานปกเล็ก ชุมชนบานปกเล็ก 0.45980 
 4 บานหนองยี่พรา ชุมชนบานหนองยี่พรา 0.42690 
 5 บานสวนหมาก ชุมชนบานสวนหมาก 0.95260 
 6 บานหนองเพชร ชุมชนบานหนองเพชร 1.06500 
 7 บานมาบหมอ ชุมชนบานมาบหมอ 0.97240 

รวม 5.54380 
เสม็ด 3 บานไรถ่ัว ชุมชนบานไรถ่ัว 1.48600 

 4 บานเสม็ดใน ชุมชนบานเสม็ดใน 1.39800 
 5 บานหัวโพรง ชุมชนบานหัวโพรง 0.87460 
 6 บานเสม็ดนอก ชุมชนบานเสม็ดนอก 1.25500 
 7 บานเนินมะกอกใน ชุมชนบานเนินมะกอก 0.56340 
 8 บานเนินมะกอกนอก ชุมชนรักษเนินมะกอก 0.28340 

รวม 5.86040 
หวยกะป 4 บานชากพุดซา ชุมชนบานชากพุดซารวมใจ 1.53900 
 5 บานหนองกระเสริม ชุมชนบานการุณย 1.61300 

รวม 3.15200 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศตำบลอางศิลา ประกอบดวยหินอัด เปนประเภทหินแกรนิต และหินทราย หินแกรนิตท่ีพบแทรกตัว
ข้ึนมาสลับระหวางหินชั้น ซ่ึงพบมากตามแหลงท่ีติดกับฝงทะเล และจากการท่ีมีหินแกรนิตซ่ึงมีสีขาวนวล สี
เหลืองออน และมีความแข็งแกรงจำนวนมาก จึงทำใหมีชื่อเสียงทางดานการทำ ครกหิน เทศบาลเมืองอางศิลา
อยูคอนไปทางตะวันออกเฉียงใตของอำเภอเมืองชลบุรี  จึงมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมชายฝงทะเล  
ระยะทางสั้นท่ีสุดจากกรุงเทพฯ-อำเภอเมืองชลบุรี  โดยประมาณเทากับ  76.38  กิโลเมตร0

1 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

  ลักษณะภูมิอากาศท่ัวไป  จังหวัดชลบุรีอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดเวียนประจำฤดูกาล 
2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมในชวงฤดูหนาวตั้งแตประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถึง 
กลางเดือน กุมภาพันธ  ซ่ึงจะนำความเย็นมาสูจังหวัด และคลื่นลมปานกลาง กับมรสุมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัด
ปกคลุมในชวงฤดูฝนประมาณกลาง เดือน พฤษภาคม  ถึง กลางเดือน ตุลาคม ทำใหมีฝนตกชุกและคลื่นลมแรง 

อุณหภูมิสูงสุด      37.3      องศาเซลเซียส  ต่ำสุด      22.8      องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป       29.5     องคศาเซลเซียส 

 ปริมาณน้ำฝน ป  2563 วัดได   98.24   มม. (สะสมท้ังป  1,831.26  มม.)                      
  ปริมาณน้ำฝน ป  2564 วัดได  105.05  มม. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
  คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี จังหวัด ชลบุรี ป  2564  
 

กาซซัลเฟอร
ไดออกไซต 
(SO₂) 

ไนโตรเจนได
ออกไซต (NO₂) 

คารบอนมอนนอก

ไซต (CO) กาซโอโซน (O₂) 
ฝุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน 
(PM₁₀) 

ฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 10 

ไมครอน (PM₂.₅) 

คาเฉลี่ย (ppb) คาเฉลี่ย (ppb) คาเฉลี่ย (ppm) คาเฉลี่ย (ppb) คาเฉล่ีย (มค.ก/ลบ.ม.) คาเฉล่ีย (มค.ก/ลบ.ม.) 
-ไมมี- 10.71 0.33 24.14 36.14 20.29 

(ขอมูล ณ วันท่ี  26 กรกฎาคม 2564) 

๑.4  ลักษณะของดิน 

  ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาในเขตอางศิลา ประกอบดวยหินอัคนีประเภทหินแกรนิตและ
หินทราย หินแกรนิตท่ีพบแทรกตัวข้ึนมาสลับระหวางหินชั้น หินแกรนิตมีหลายยุคตั้งแตยุคคารบอนิเฟอรัส-ไทร
แอสสิก หินชั้นสวนใหญเปนหินชุดราชบุรี และหินชุดกาญจนบุรี หินชุดราชบุรีเปนหินปูนสีเทาออนแทรกสลัก
ดวยหินดินดาน ซ่ึงพบมากตามเนินเขาแถบฝงทะเล และจากการท่ีมีหินแกรนิตเปนจำนวนมากท่ีตำบลอางศิลา
ซ่ึงหินแกรนิตท่ีตำบลอางศิลาจะมีสีขาวนวล และสีเหลือออนมีความแกรงมาก ทำใหเกิดอาชีพการทำครกหิน
และกลายเปนสัญลักษณของหมูบานชาวประมงอางศิลาในท่ีสุด 

 

 

 
1 http://map-server.doh.go.th/  กรมทางหลวง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://map-server.doh.go.th/
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 1.5  ลักษณะของแหลงน้ำ 

1)  หนอง  บึง  จำนวน            1    แหง  คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ      33      ไร 
2)  คลอง  ลำธาร  หวย  จำนวน           3    แหง  ไดแก  
 -  คลองบางโปรง  
 -  คลองขโมย 
 -  คลองหนองพลับ 

 1.6  ลักษณะของไมและแหลงไม 

  เนื่องจากพ้ืนท่ีตำบลอางศิลาเปนพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจึงทำใหพ้ืนท่ีสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีปาชายเลน 
ซ่ึงความสมบูรณของปาชายเลนในอดีตมีความสำคัญมากเทศบาลเมืองอางศิลาจึงจัดทำโครงการกิจกรรมปลูก
ปาชายเลน และปลอยพันธุสัตวน้ำ ข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษปาชายเลนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
มีเนื้อท่ีปาชายเลนตามมติ ครม. 26.242.83 ไร เนื้อท่ีปาชายเลนคงสภาพ 4,551.85 ไร โดยมีเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองอางศิลา  2 ตำบล  ไดแก  
   

ท่ี ตำบล ปาชายเลนตามมติ ครม. (ไร) ปาชายเลนคงสภาพ (ไร) 
1 บานปก 11.73 2.70 
2 อางศิลา 320.01 62.10 

(ขอมูล ณ กรกฎาคม 2561) 

 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลเมืองอางศิลา  อยูคอนไปทางตะวันออกเฉียงใตของอำเภอเมืองชลบุรี  มีลักษณะภูมิ-
ประเทศเปนท่ีราบลุมชายฝงทะเล  ระยะทางสั้นท่ีสุดจากกรุงเทพฯ-อำเภอเมืองชลบุรี  โดยประมาณเทากับ  
76.38  กิโลเมตร1

2 

อาณาเขตติดตอ 

อาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดตอกับ  เทศบาลตำบลเสม็ด 
อาณาเขตทางทิศใต  ติดตอกับ  เทศบาลเมืองแสนสุข 
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดตอกับ  เทศบาลตำบลหวยกะป 
อาณาเขตทางทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อาวไทย 
 
 
 
 
 
 

 
2 http://map-server.doh.go.th/  กรมทางหลวง 

http://map-server.doh.go.th/
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อาณาเขตเทศบาลเมืองอางศิลา2

3  มีอาณาเขตดังนี้ 

ดานเหนือ  ตั้งแตหลักเขตท่ี  1  ซ่ึงตั้งอยูปากคลองนางนอง  ฝงตะวันออกตรงจุดท่ีปากคลอง
นางนอง  บรรจบกับริมฝงทะเล 

จากหลักเขตท่ี  1  เปนเสนเลียบริมคลองนางนอง  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศใต  ผานถนน          
พระยาสัจจา  ถึงหลักเขตท่ี  2  ซ่ึงตั้งอยูริมถนนพระยาสัจจาฟากใต 

จากหลักเขตท่ี  2  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ถึงหลักเขตท่ี  3  ซ่ึงตั้งอยูตาม
แนวเสนตั้ งฉากกับศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3134  ตอนเสม็ด - อางศิลา  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะ  200  เมตร  ตรงจุดท่ีหางจากศูนยกลางทางแยกท่ีถนนพระยาสัจจา  บรรจบกับ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3134  ตอนเสม็ด - อางศิลา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  3134  ตอนเสม็ด - อางศิลา  ระยะ  500  เมตร 

จากหลักเขตท่ี  3  เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3134  ตอน
เสม็ด - อางศิลา  ระยะ  200  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอน
ชลบุรี -สัตหีบ  ถึงหลักเขตท่ี  4  ซ่ึงต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ฟาก
ตะวันออก 

จากหลักเขตท่ี  4  เปนเสนต้ังฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี - 
สัตหีบ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะ  800  เมตร  ถึงหลักเขตท่ี  5 

ดานตะวันออก  จากหลักเขตท่ี  5  เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ระยะ  800  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ถึงหลักเขตท่ี  6  ซ่ึงตั้งอยูตามแนว
เสนต้ังฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ระยะ  800  เมตร  ตรงจุดท่ีศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ตัดกับริมคลอง
บางโปรงฝงตะวันออก 

ดานใต  จากหลักเขตท่ี  6  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี  7                 
ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ฟากตะวันออก  ตรงจุดท่ีริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ตัดกับริมคลองบางโปรง  ฝงตะวันออก 

จากหลั ก เขต ท่ี   7   เป น เส น เลี ยบริมคลองบางโปรง  ฝ งตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี - สัตหีบ  ถนนมิตรสัมพันธและทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข  3134  ตอนอางศิลา - เขาสามมุก  ถึงหลักเขตท่ี  8  ซ่ึงตั้งอยูปากคลองบางโปรง  ฝง
ตะวันออก  ตรงจุดท่ีปากคลองบาง-โปรง  บรรจบรมิฝงทะเล  

 

 

 

 
3

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เลม  104  ตอนท่ี  118  ประกาศวันท่ี  23  มิถุนายน  2530  หนา  4216 
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ดานตะวันตก  จากหลักเขตท่ี  8  เปนเสนเลียบริมฝงทะเล  ไปทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตท่ี  1 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตเทศบาลเมืองอางศิลา 

 

2.2  การเลือกตั้ง 

  ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุม  เม่ือวันท่ี  12  มกราคม  2564  ไดมีมติเห็นสมควรใหมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ
กำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  เม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2564 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562  และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562  โดยความเห็นชอบของผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดชลบุรี  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา  ดังตอไปนี้ 
  1.  วันเลือกตั้ง  วันอาทิตยท่ี  28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
  2.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี  8  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 12  
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
  3.  สถานท่ีรับสมัคร ณ อาคารเอนกประสงคเทศบาลเมืองอางศิลา (วัดอางศิลา) 
  4.  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังสิ้น 18 คน 
  5.  การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา เปนเขตเลือกตั้ง 
  6.  เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

 2.2.1 การแบงเขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

         การแบงเขตเลือกตั้ง 
         ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอางศิลาเปนเทศบาลเมืองอางศิลา 
และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งท่ี 47/2554 เม่ือวันท่ี 12 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.2554 ไดมีมติเห็นชอบการแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา ออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง 
และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ดังนี้ 

ตาราง  แสดงการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา 
(เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม 2564) 

เขตเลือกตั้งท่ี จำนวน 
สมาชิก 

ทองท่ี ชุมชน 

1 6 หมูท่ี 1-5 ต.อางศิลา , หมูท่ี 1-3,6-7 
ต.บานปก 

หมู 1 บานไทย , มะเกลือ
สามัคคี , คนหมู 3 ,         
บานบนเขมแข็ง , บานปาก 
คลอง , บานปกใหญสามัคคี 
, บานสวน 
มะมวง , บานปกเล็ก , บาน
หนองเพชร 
, บานมาบหมอ 
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เขตเลือกตั้งท่ี จำนวน 
สมาชิก 

ทองท่ี ชุมชน 

๒ 6 หมูท่ี 4-5 ต.บานปก , หมูท่ี 4-8           
ต.เสม็ด 

บานหนองยี่พรา, บานสวน
หมาก ,บานเสม็ดใน , บาน
หัวโพรง , บานเสม็ดนอก , 
บานเนินมะกอก , บานรักษ
เนินมะกอก 

๓ 6 หมูท่ี 3(บางสวน) ต.เสม็ด , หมูท่ี 4-5 
ต.หวยกะป 

บานไรถ่ัว , บานชากพุดซา
รวมใจ ,บานการุณย 

 
 หนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 

 1) เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 แบงออกเปน 16 หนวยเลือกตั้ง แยกเปน 
 - ตำบลอางศิลา อำเภอเมืองชลบุรี 8 หนวยเลือกตั้ง 
 - ตำบลบานปก อำเภอเมืองชลบุรี 8 หนวยเลือกตั้ง 

 2) เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 แบงออกเปน 16 หนวยเลือกตั้ง แยกเปน 
 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี 12 หนวยเลือกตั้ง 
 - ตำบลบานปก อำเภอเมืองชลบุรี 4 หนวยเลือกตั้ง 

 3) เขตเลือกตั้งท่ี 3 
 แบงออกเปน 16 หนวยเลือกตั้ง แยกเปน 
 - ตำบลหวยกะป อำเภอเมืองชลบุรี 10 หนวยเลือกตั้ง 
 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี 6 หนวยเลือกตั้ง 

 การดำเนินการเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา เม่ือวันอาทิตย ท่ี                 
28 มีนาคม 2564 กฎหมายกำหนดใหมีคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอางศิลา และผูอำนวยการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอางศิลา มาทำหนาท่ีกำกับดูแล และอำนวยการการเลือกตั้ง เพ่ือใหการ
เลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา เม่ือวันอาทิตย ท่ี                
28 มีนาคม 2564 ไดมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 3 เขต มีจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
 1) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอางศิลามีจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 27,859 คน แยกเปน ชาย 
12,538 คน หญิง 15,321 คน 
 2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา แบงออกเปน 3 เขต มีจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 
27,773 คน แยกเปน ชาย 12,515 คน หญิง 15,258 คน โดยแตละเขตมีจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
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เขตเลือกตั้งท่ี 1  มีจำนวน 4,166 คน แยกเปน ชาย 4,973 คน หญิง 9,139 คน 
 เขตเลือกตั้งท่ี 2  มีจำนวน 4,223 คน แยกเปน ชาย 5,145 คน หญิง 9,368 คน 
 เขตเลือกตั้งท่ี 3  มีจำนวน 4,126 คน แยกเปน ชาย 5,140 คน หญิง 9,266 คน 

 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอางศิลา 
  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏวา นายวินัย  พนภัยพาล สังกัดกลุมพัฒนาเมืองอางศิลา 
ไดรับคะแนนสูงสุดดวยคะแนน 8,811 คะแนน 

 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา 
 เขตเลือกตั้งท่ี 1  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ปรากฏวา      
กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนจำนวน 6 คน 

ตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา (เขตเลือกตั้งท่ี 1) 
เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม 2554 (เรียงตามลำดับคะแนน) 

ลำดับ 
ท่ี 

ช่ือผูสมัคร สังกัด คะแนนท่ีไดรับ คิดเปนรอยละ 
ของท้ังหมด 

1 นายสุวิน  พูลสุข  กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,852 52.61 
2 นางสาววรัตนธนา กวินพิริยะสกุล กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,670 49.25 
3 นางนันทา  สาครรัตน กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,570 47.41 

54 นายสมาน  นภาโชต ิ กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,557 47.17 
5 นายสมชาย  เสริมศรี กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,492 45.97 
6 นายสมศักดิ์  กลิ่นสุคนธ กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,492 45.97 

 
 เขตเลือกตั้งท่ี 2 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ปรากฏวา       
กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนจำนวน 6 คน โดยมีผลคะแนนตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา (เขตเลือกตั้งท่ี 2) 
เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม 2554 (เรียงตามลำดับคะแนน) 

 
ลำดับ 

ท่ี 
ช่ือผูสมัคร สังกัด คะแนนท่ีไดรับ คิดเปนรอยละ 

ของท้ังหมด 
1 นายมณเฑียร  กาญจนเจริญ กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,887 53.97 
2 นายสมนึก  ทองเทศ กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,862 53.51 
3 นายจักรินทร  โกฎจันทึก กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,761 51.62 
4 นางวรรณา  ไกรโสภณ กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,628 49.13 
5 นายสนิท  แกวมณี กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,601 48.63 
6 นายสุธรรม  เจริญศิลป กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,591 48.43 
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 เขตเลือกตั้งท่ี 3  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 ปรากฏวา      
กลุมพัฒนาเมืองอางศิลาไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนจำนวน 6 คน โดยมีผลคะแนนตามตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา (เขตเลือกตั้งท่ี 3) 
เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม 2554 (เรียงตามลำดับคะแนน) 

ลำดับ 
ท่ี 

ช่ือผูสมัคร สังกัด คะแนนท่ีไดรับ คิดเปนรอยละ 
ของท้ังหมด 

1 นางจำนงจิต  พิจิตรบรรจง กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,240 51.96 
2 นายรุง  ธีระทิพย กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,221 51.52 
3 นางลาวัลย  เติมประยูร กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,041 47.34 
4 นายคมกฤษณ  สอนศรี กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,039 47.30 
5 นางจริยา  ชลธาร กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,016 46.76 
6 นายสนิท  สิทธินิสัยสุข กลุมพัฒนาเมืองอางศิลา  2,014 46.72 

 
 2.2.2 การใชสิทธิเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา เม่ือวันอาทิตยท่ี 28  
มีนาคม 2564  ปรากฏวา มีจำนวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

  การใช สิทธิ เลือกตั้ งนายกเทศมนตรีเมืองอางศิลา  จำนวนผู มีสิทธิ เลือกตั้ งท้ั งสิ้น       
27,849 คน มีจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 17,470 คน คิดเปนรอยละ 62.73 

  การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอางศิลา  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 
27,773 คน มีจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 17,441 คน คิดเปนรอยละ 62.80 แยกเปน 

  1) เขตเลือกตั้งท่ี 1 จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 9,139 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 
6,106 คน คิดเปนรอยละ 66.81 
  2) เขตเลือกตั้งท่ี 2 จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 9,368 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 
6,142 คน คิดเปนรอยละ 65.18 
  3) เขตเลือกตั้งท่ี 3 จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 9,266 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 
5,193 คน คิดเปนรอยละ 56.04 
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3.  ประชากร 

 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร3

4 

  ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองอางศิลา  มีประชากรท้ังสิ้น  35,356 คน ประกอบดวย 20,854  
หลังคาเรือน  เฉลี่ยหลังคาเรือนละ  2  คน  ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย  1,852  คนตอตาราง
กิโลเมตร 

ตำบล พ้ืนท่ี 
จำนวน 

หลังคาเรือน 

จำนวน 

ประชากร
ชาย 

จำนวน 

ประชากรหญิง 

จำนวน 

ประชากรรวม 

อางศิลา หมูท่ี  1 อางศิลา 1,675 1,270 1,409 2,632 
 หมูท่ี 2 มะเกลือ 158 276 276 590 
 หมูท่ี 3 โพรง 190 285 335 659 
 หมูท่ี 4 โรงหาด 533 317 345 701 
 หมูท่ี 5 โรงนาด 901 625 678 1260 

รวม 3,457 2,773 3,043 5,816 

บานปก หมูท่ี 1 ปกใหญ 447 322 398 720 
 หมูท่ี 2 สวนมะมวง 697 571 633 1,204 
 หมูท่ี 3 ปกเล็ก 432 340 368 708 
 หมูท่ี 4 หนองยี่พรา 607 559 648 1,207 
 หมูท่ี 5 สวนหมาก 1,232 863 1,018 1,881 
 หมูท่ี 6 หนองเพชร 1,515 1,357 1,641 2,998 
 หมูท่ี 7 มาบหมอ 514 309 322 631 

รวม 5,444 4,321 5,028 9,349 

เสม็ด หมูท่ี 3 ไรถ่ัว 2,413 1,624 1,913 3,537 
 หมูท่ี 4 เสม็ดใน 1,714 1,234 1,504 2,738 
 หมูท่ี 5 หัวโพรง 1,898 1,641 1,867 3,508 
 หมูท่ี 6 เสม็ดนอก 989 985 1,056 2,041 

 
4

 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  สำนักปลัดเทศบาล  ขอมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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ตำบล พ้ืนท่ี 
จำนวน 

หลังคาเรือน 

จำนวน 

ประชากร
ชาย 

จำนวน 

ประชากรหญิง 

จำนวน 

ประชากรรวม 

เสม็ด หมูท่ี  7  เนินมะกอกใน 895 609 693 1,302 
 หมูท่ี 8 เนินมะกอกนอก 606 363 410 773 

รวม 8,515 6,456 7,443 13,899 

หวยกะป หมูท่ี 4  ซากพุดซา 1,969 1,204 1,479 2,683 
 หมูท่ี 5  หนองกระเสริม 2,648 2,218 2,630 4,848 

รวม 4,617 3,422 4,109 7,531 

รวมท้ังส้ิน 22,033 16,972 19,623 36,595 
 

 3.2  ชวงอายุและจำนวนประชากร 
- ประชากรท้ังหมด  36,595  คน  แบงเปน 

ชาย  16,972  คน    หญิง  19,623o  คน 
เด็ก (ทารก – 9 ป)    1,917       คน  เด็ก (ทารก – 9 ป)   1,870     คน 

     เด็กโต (10-14 ป)     1,173       คน เด็กโต (10-14 ป)    1,080      คน 
     วัยรุน (15-19 ป)      1,110       คน วัยรุน (15-19 ป)     1,134     คน 
     ผูใหญ (20-59 ป)     10,226     คน ผูใหญ (20-59 ป)   11,896     คน 
     คนชรา (60 ป ข้ึนไป)  2,546       คน คนชรา (60 ป ข้ึนไป)  3,643    คน 
- จำนวนประชากรแฝง   20,000   คน 
- ความหนาแนนของประชากร  1,967.47  คน/ตร.กม. 

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 
การบริการดานการศึกษา  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองอางศิลา  มีการบริการการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พุทธศักราช  2562  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 
2542  พระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พุทธศักราช 2562    
โดยมุงเนนดานการจัดการศึกษาปฐมวัย  ใหกับเด็ก  และเยาวชน  ในเขตเทศบาลฯ และเขตใกลเคียง  โดยมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  คือ 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอางศิลาเฉลิมพระเกียรติ   
ตั้งอยู เลขท่ี  90/382  หมูท่ี 3  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุร ี
-  คร/ูอาจารย จำนวน   5   คน ครูอัตราจาง จำนวน  5 คน นักเรียน จำนวน 115 คน 
ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษารวมกัน  จำนวน    9   แหง ครู/อาจารย จำนวน   185   คน  

ครูจางสอน/ครูอัตราจาง  จำนวน    30    คน  นักเรียน  จำนวน    2,708    คน 
  โรงเรียนอนุบาล  จำนวน    1    แหง  ประกอบดวย 

1.  โรงเรียนอุบาลภักดีพรรณ 
-  คร/ูอาจารย จำนวน   13   คน ครูอัตราจาง จำนวน  12 คน นักเรียน จำนวน 173 คน 
โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน    6    แหง  ประกอบดวย 
1.  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช   
-  สถานท่ีตั้ง  75  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-397104   
-  พ้ืนท่ีประมาณ    6    ไร    1    งาน    50    ตารางวา 
-  ครู/อาจารย  จำนวน  11   คน ครูอัตราจางจำนวน  1  คน นักเรียน จำนวน 240   คน 
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นางกรรณิการ  สิทธิโสภณ 

  2.  โรงเรียนบานปากคลองโรงนาค   
-  สถานท่ีตั้ง  50  หมูท่ี  5  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-397425   
-  พ้ืนท่ีประมาณ    1    ไร    3    งาน    30    ตารางวา 
-  ครู/อาจารย  จำนวน   13  คน  ครูอัตราจาง จำนวน   -  คน นักเรียน จำนวน 193  คน 
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นางสาวบุญเอ้ือ  เอ่ียมรัตน   
3.  โรงเรียนวัดใหมเกตุงาม  (วิบูลยราษฎรวิทยา) 
-  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  2  ตำบลบานปก  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-383679 
-  คร/ูอาจารย จำนวน   17  คน ครูอัตราจาง  จำนวน  - คน นักเรียนจำนวน 221    คน 
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นางขวัญเรือน  ชนะศัตรู 
4.  โรงเรียนวัดเตาปูน   
-  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  5  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-383613 
-  คร/ูอาจารย  จำนวน  8  คน  ครูอัตราจาง  จำนวน  1 คน  นักเรียน จำนวน 148 คน 
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นางสาวมาลินี  มังคะโล 
5.  โรงเรียนวัดเสม็ด  (วุฒิสุนทรวิทยา) 
-  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  3  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-384033   
-  พ้ืนท่ีประมาณ    11    ไร    3    งาน    20    ตารางวา 
-  ครู/อาจารย  จำนวน 9 คน ครูอัตราจาง จำนวน  1  คน นักเรียน จำนวน  103    คน  
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นางสาวกฤตยา  เวชพันธ   
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6.  โรงเรียนสถาพรพิทยา   
-  สถานท่ีตั้ง  30/2  หมูท่ี  3  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-381504 
-  คร/ูอาจารย  จำนวน  17 คน  ครูอัตราจาง จำนวน  - คน นักเรียน  จำนวน  250  คน 
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นางสุกัญญา ภูระกานตรง  (ครูใหญ) 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน    1    แหง  ประกอบดวย 
 1.  โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม    

-  สถานท่ีตั้ง  99/3  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-397054 , 038-397507 , 038-397054  (FAX)   
-  พ้ืนท่ีประมาณ    26    ไร    40    ตารางวา 
-  ครู/อาจารย จำนวน 60 คน  ครูอัตราจางจำนวน  12 คนนักเรียน จำนวน 1,013    คน 
-  ผูอำนวยการโรงเรียน  นายชัยพัฒน  เชื่อมชิต   

โรงเรียนอาชีวะศึกษา  จำนวน    1    แหง  ประกอบดวย 
 1.  วิทยาลัยเทคนิคบางแสน    

-  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  5  ตำบลหวยกะป  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
-  หมายเลขโทรศัพท  038-382662 , 386360 , 038-382039  (FAX)   
-  พ้ืนท่ีประมาณ    15    ไร 
-  ครู/อาจารย  จำนวน  37 คน  ครจูางสอน จำนวน 8  คน นักเรียน จำนวน  214    คน 

  -  ผูอำนวยการ  นายเชาวฤทธิ์   ลำพาย   

4.1.1  กีฬา  นันทนาการ / พักผอน 

- สนามกีฬาอเนกประสงค   จำนวน                 5                แหง 
- สนามฟุตบอล     จำนวน                 5                แหง 
- สนามฟุตซอล     จำนวน                 1                แหง 
- สนามเปตอง      จำนวน                 3                แหง 

  - สนามบาสเกตบอล     จำนวน                 2                แหง 

  - สนามตะกรอ      จำนวน                 2                แหง 
- อาคารโรงพละศึกษา     จำนวน                 1                แหง 

  - สระวายน้ำ     จำนวน                 3                แหง 
  - หองสมุดประชาชน     จำนวน                 8                แหง 
  - สนามเด็กเลน     จำนวน                 7                แหง 

  - สวนสาธารณะ     จำนวน                 1                แหง   
- อ่ืนๆ(ระบุ)   จำนวน                 -                 แหง 
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 4.2  สาธารณสุข 

 1) โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี  จำนวน           1  แหง   
 -    โรงพยาบาลเอกชล 2  สถานท่ีตั้ง  31/2  หมูท่ี  3  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี  หมายเลขโทรศัพท  038-765567 , 038-939888 , 038-939800  (FAX) 
 2)  ศูนยบริการสาธารณสุข  จำนวน           2  แหง 
 -    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอางศิลา   สถานท่ีตั้ง  107  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา  

อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  หมายเลขโทรศัพท  038-397508 
 -    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปก    สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  6  ตำบลบานปก  อำเภอ

เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  หมายเลขโทรศัพท  038-381985 
 3)  คลีนิคเอกชน  จำนวน       4   แหง 

จำนวนกลุมอายุประชากรเปาหมายในเขตรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 (พ้ืนท่ีติดตอใกลเคียง) 

ศูนยบริการสาธารณสุข 0-14 ป อายุ 15-30 ป อายุ 31-59 ป อายุ 60 ป
ขึ้นไป 

รวม 

รพ.สต.บานปก 1,170 1,351 3,695 1,226 7,442 

รพ.สต.อางศิลา 670 774 2,112 1,063 4,619 

รพ.สต.หวยกะป 3,701 4,292 10,585 3,490 22,068 

รพ.สต.เสม็ด 3,180 4,662 12,184 4,776 24,802 

(ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2564) 

 4.3  อาชญากรรม 
 คุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  - จำนวนผูเสียชวีิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต  จำนวน 7 คน 
  - จำนวนคดีประทุษรายตอทรัพยสินและประชาชน  จำนวน 367 คดี 
  - จำนวนคดีเสียชีวิต รางกาย และเพศ  จำนวน 77 คดี 
  - จำนวนอุบัติเหตุจากรถยนต จำนวน 10 ครั้ง 
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4.4  ยาเสพติด 

  เทศบาลเมืองอางศิลาเปนแกนกลางในการประสานความรวมมือกับ จังหวัดชลบุรี สถานี
อนามัยในพ้ืนท่ีเทศบาล กำนัน - ผูใหญบาน ประธานชุมชน ผูนำกลุมกิจกรรมตางๆ แกนนำกลุมเยาวชน              
เขามาเปนกลไกในการวางแผน และขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดจากการวิเคราะหปญหา รวมกันโดยเทศบาลเมือง
อางศิลาเปนองคกรหลักในการสนับสนุนงบประมาณ ขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน การจัดฝกอบรม          
ตามโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนยขวัญแผนดินอำเภอเมืองชลบุรี”โดยการนำ
ผูเสพท่ีพบในพ้ืนท่ีเขารับการบำบัด  โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพิมศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)  

 4.5  การสังคมสงเคราะห 

  เทศบาลเมืองอางศิลาใหความสำคัญความสภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน โดยการ
สงเคราะหผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  กลุมเปาหมาย 
  1.  ผูสูงอายุ 
  2.  ผูพิการ 
  3.  ผูปวยเอดส 
  4.  เด็กและสตรี 
  5.  ผูเรรอน, ผูปวยจิตเวช   

 การดำเนินการทางการสังคมสงเคราะห 

  1.  การจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
  2.  การใหความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิ และการดูแลกลุมเปาหมายกับครอบครัว 
  3.  การใหบริการทำบัตร และตออายุบัตรคนพิการ 
  4.  ประสานการกูยืมเงินใหแกผูสูงอายุ  คนพิการ  และการขอรับเงินสงเคราะหผูประสบภัย
ทางสังคม 
  5.  โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
  6.  การชวยเหลือสราง ซอมแซมท่ีอยูอาศัยแกผูยากไร 
  7.  ใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูเรรอนไรบาน ผูประสบปญหาทางสังคม 

 การจายเงินสวัสดิการเบ้ียยังชีพแกผูดอยโอกาส 

กลุมผูดอยโอกาส 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จำนวน
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ผูสูงอายุ 4,551 35,000,000 4,844 39,000,000 5,041 38,000,000 
2. ผูพิการ 460 4,800,000 536 5,760,000 538 6,240,000 
3. ผูปวยเอดส 19 360,000 18 360,000 19 480,000 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนสง 

    ขอมูลถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอางศิลา  จังหวัดชลบุรี 

ระยะทาง รับถายโอน อยูในความ

ลําดับที่ ชื่อสายทาง ตลอดสาย ลาดยาง ค.ส.ล. ลูกรัง หินคลุก ใชงานได ตองซอม จากหนวยงาน รับผิดชอบ หมายเหตุ

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) ปกติ (กม.) บํารุง (กม) ราชการ ของ อปท.

1. ถนนมิตรสัมพันธ 4.880 - 4.880 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

2 ถนนสายสารพัดชาง 1.100 - 1.100 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

3 ถนนซอย 2 มิตรสัมพันธ 0.900 - 0.900 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

4 ถนนแยกซอยแมเลี่ยม 0.976 - 0.976 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

5 ถนนซอยสถาพร 1.200 - 1.200 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

6 ถนนซอยหลังวัดเตาปูน 0.405 - 0.405 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

7 ถนนซอย 19 มิตรสัมพันธ 1.260 - 1.260 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

8 ถนนซอยบุญอารีย 0.920 - 0.920 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

9 ถนนซอยซากพุดซา 0.750 - 0.750 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

10 ถนนซอย 17 มิตรสัมพันธ 0.548 - 0.548 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

11 ถนนซอยเสม็ดใน 0.700 - 0.700 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

12 ถนนซอยแยกวัดบางเปง 0.600 - 0.600 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

13 ถนนซอย 22 มิตรสัมพันธ 0.604 - 0.604 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

14 ถนนซอยสิทธิโขติ 1.100 - 1.100 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

15 ถนนเสนแบงเขตเชื่อมถนนขาวหลาม 0.285 - 0.285 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

16 ถนนเสนแบงเขต ต .บานปก-เสม็ด 2.200 - 2.200 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

17 ถนนซอย 21 มิตรสัมพันธ 0.700 - 0.700 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

18 ถนนหมูบานศิลาวดี 0.800 - 0.800 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

19 ถนนซอย 14 มิตรสัมพันธ 1.960 - 1.960 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

20 ถนนซอย 18 มิตรสัมพันธ 2.330 - 2.330 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

21 ถนนซอยแรงยิ้ม 0.827 - 0.827 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

22 ถนนซอยอูสุนทร 0.450 - 0.450 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

23 ถนนแยกซอยอนามัย เจริญยนต 0.460 - 0.460 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

24 ถนนซอย14 หวยกะป 0.598 - 0.598 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

-

-

-

-

ประเภทผิวจราจรที่ตรวจสอบ สภาพการใชงาน งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่ตอง

ซอมบํารุง
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ระยะทาง รับถายโอน อยูในความ

ลําดับที่ ชื่อสายทาง ตลอดสาย ลาดยาง ค.ส.ล. ลูกรัง หินคลุก ใชงานได ตองซอม จากหนวยงาน รับผิดชอบ หมายเหตุ

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) ปกติ (กม.) บํารุง (กม) ราชการ ของ อปท.

25 ถนนซอย16 หวยกะป 1.050 - 1.050 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

26 ถนนซอยบานหัวโพรงเชื่อมซอยชูทรัพย 0.830 - 0.830 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

27 ถนนแยกซอย2มิตรสัมพันธ 0.920 - 0.920 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

เชื่อมซอย4มิตรสัมพันธ  - -  ทางหลวงทองถิ่น

28 ซอย4 มิตรสัมพันธ 1.780 - 1.780 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

29 ถนนตลาดอางศิลา 0.800 - 0.800 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

30 ถนนศาลเจาแมรําไพ 0.300 - 0.300 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

31 ถนนซอยชมศิริ 1.200 - 1.200 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

32 ถนนซอยหลังวสถานีดับเพลิง 0.385 - 0.385 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

33 ถนนซอยคันทรีปารค 0.875 - 0.875 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

34 ถนนซอย 15 มิตรสัมพันธ 1.640 - 1.640 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

35 ถนนแยกซอยนวลศรี 1,2 1.029 - 1.029 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

36 ถนนซอยหลังรานโอเค 0.538 - 0.538 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

37 ถนนซอยรวมพัฒนา 0.250 - 0.250 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

38 ถนนประชาสุนทร 0.400 - 0.400 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

39 ถนนซอยหมูบานวัฒนากร 1.380 - 1.380 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

40 ถนนซอยฑีปกรณวงศ 0.445 - 0.445 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

41 ถนนซอยตะวันออกคอนกรีต 0.824 - 0.824 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

42 ถนนซอยเสม็ดใน 1 0.390 - 0.390 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

43 ถนนซอย13 มิตรสัมพันธ 1.210 - 1.210 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

44 ถนนซอยขางอูแอว 0.275 - 0.275 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

45 ถนนซอย 1 มิตรสัมพันธ 0.150 - 0.150 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

46 ถนนซอย 3 มิตรสัมพันธ 0.100 0.100 - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

47 ถนนซอย 5 มิตรสัมพันธ 0.080 - 0.080 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

48 ถนนซอย 6 มิตรสัมพันธ 0.700 - 0.700 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สภาพการใชงาน งบประมาณ

ซอมบํารุง

-

-

-

ประเภทผิวจราจรที่ตรวจสอบ

ที่ตอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 

ระยะทาง รับถายโอน อยูในความ

ลําดับที่ ชื่อสายทาง ตลอดสาย ลาดยาง ค.ส.ล. ลูกรัง หินคลุก ใชงานได ตองซอม จากหนวยงาน รับผิดชอบ หมายเหตุ

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) ปกติ (กม.) บํารุง (กม) ราชการ ของ อปท.

49 ถนนซอย 7 มิตรสัมพันธ 0.600 - 0.600 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

50 ถนนซอย 8 มิตรสัมพันธ 0.100 - 0.100 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

51 ถนนซอย 9 มิตรสัมพันธ 0.150 - 0.150 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

52 ถนนซอย 10 มิตรสัมพันธ 0.400 - 0.400 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

53 ถนนซอย 11 มิตรสัมพันธ 0.100 - 0.100 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

54 ถนนซอย 12 มิตรสัมพันธ 1.000 - 1.000 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

55 ถนนซอย 16 มิตรสัมพันธ 0.300 0.300 - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

56 ถนนซอย 20 มิตรสัมพันธ 0.300 0.300 - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

57 ถนนแยกซอยสถาพร 0.260 0.260 - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

58 ถนนประชาสุนทร 4 ซอยรานเจอวย 0.270 - 0.270 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

59 ถนนซอยทีปกรณวงศ 1 0.080 - 0.080 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

60 ถนนซอยทีปกรณวงศ 1/1 0.356 - 0.356 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

61 ถนนซอย 15 หวยกะป 1.040 - 1.040 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

62 ถนนซอยธนทรัพย 0.240 - 0.240 - -  -  ทางหลวงทองถิ่น

63 ถนนซอยไพรเวซี่โฮม เชื่อมซอย 18 1.060 - 1.060 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

(ออกซอยเพชรการาจ)

64 ถนนซอยอางศิลา-บางแสน   ซอย 21 0.426 5.00   ทางหลวงทองถิ่น

 (ซอย 1 มิตรสัมพันธ)

65 ถนนซอยอางศิลา-บางแสน   ซอย 23 0.157 4.00   ทางหลวงทองถิ่น

 (ซอย 3 มิตรสัมพันธ)

66 ถนนซอยอางศิลา-บางแสน    ซอย 25 0.139 4.00   ทางหลวงทองถิ่น

(ซอย 5 มิตรสัมพันธ)    

67 ถนนซอยอางศิลา-บางแสน    ซอย 33 0.450 2.00   ทางหลวงทองถิ่น

(ซอยกํานันเปยก ) เชื่อมซอย 3 

ประชาสุนทร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สภาพการใชงาน งบประมาณ

ซอมบํารุง

-

-

-

-

-

ประเภทผิวจราจรที่ตรวจสอบ

ที่ตอง
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ระยะทาง รับถายโอน อยูในความ

ลําดับที่ ชื่อสายทาง ตลอดสาย ลาดยาง ค.ส.ล. ลูกรัง หินคลุก ใชงานได ตองซอม จากหนวยงาน รับผิดชอบ หมายเหตุ

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) ปกติ (กม.) บํารุง (กม) ราชการ ของ อปท.

68 ถนนแยกถนน 3134 ขางซอย 13 0.250 - 5.00 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

 มิตรสัมพันธ - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

69 ซอยจันทรทิพย (หลัง สพม .18) 0.378 - 4.00 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

70 ถนนซอยเสม็ด-อางศิลา  ซอย 26 0.058 3.50 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

 (ซอยศิลาทิพย ) - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

71 ถนนซอยเสม็ด-อางศิลา ซอย 30 0.366 4.00 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

(ซอยพระโพธิสัตวกวนอิม ) - - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

72 ซอยใบบัว       0.270 3.00--4.00 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

73 ซอยคุณปลื้ม       0.211 3.00--4.00 - -  - -  ทางหลวงทองถิ่น

-

-

-

-

-

-

ประเภทผิวจราจรที่ตรวจสอบ สภาพการใชงาน งบประมาณ

ที่ตอง

ซอมบํารุง

-

-

-

 

    ทาเทียบเรือ  จำนวน  4  แหง  ประกอบดวย   
  -  ทาเทียบเรือซอยเสถียรวารี  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  1  ตำบลอางศิลา   
  -  ทาเทียบเรือสะพานปลาอางศิลา  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา   
  -  ทาเทียบเรือวัดโกมุทรัตนาราม  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  5  ตำบลอางศิลา   
  -  ทาเทียบเรือศาลาคุณปลื้ม  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  5  ตำบลอางศิลา  

5.2  การไฟฟา 

  จำนวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  จำนวน  20,000  ครัวเรือน  อยูในความรับผิดชอบของการ
ไฟฟาชลบุรี  และการไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน  โดยเทศบาลเมืองอางศิลาจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะเอง  ซ่ึงในปจจุบันมีไฟฟาสาธารณะคิดเปนรอยละ  99  ของจำนวนครัวเรือน
ท้ังหมด 
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ขอมูลแสงสวางในพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองอางศิลา 

ขนาด(วัตต) จํานวน

1 ถนนมิตรสัมพันธ แสงจันทร 250 120

2 ซอย1 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 21

3 ซอย2 แสงจันทร 250 52

4 ซอย3 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 22

5 ซอย4 แสงจันทร 250 34

6 ซอย5 ฟลูออเรสเซนต 36 15 *

7 ซอย6 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 18

8 ซอย7 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 19

9 ซอย8 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 151 5

10 ซอย9 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 15

11 ซอย10 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 16

12 ซอย11 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 20

13 ซอย12 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 21

14 ซอย13 แสงจันทร 250 37

15 ซอย14 แสงจันทร 250 30 *

16 ซอย15 แสงจันทร 250 49

17 ซอย16 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 15

18 ทายซอย16 - ซอย18 LED 30 29

19 ซอย17 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 22

20 ซอย18 แสงจันทร 250 75

21 ซอยแลงยิ้ม ฟลูออเรสเซนต 36 31 60 38

22 ซอยซอยไพรเวซี่ออกซอยเพชรการาจ ฟลูออเรสเซนต 36 34 120 44

23 ซอยเสม็ดใน ฟลูออเรสเซนต 36 24 120 30

24 ซอยแมเลี่ยม ฟลูออเรสเซนต 36 40 120 49

25 ซอย19 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 32

26 ซอย20 ฟลูออเรสเซนต 36 10

27 ซอย21 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 19

28 ซอย22 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 17

29 ซอยเสนแบงเขต ต.บานปก-ต.เสม็ด ฟลูออเรสเซนต 36 68 120 80

30 ซอยตี๋การยาง ฟลูออเรสเซนต 36 25 120 30

31 ซอยบุษราคัม ฟลูออเรสเซนต 36 14 120 17

32 ถนนสุขุมวิท (ฝงตะวันออก)

33 หวยกะป 11 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 12

34 หวยกะป 12 ฟลูออเรสเซนต 36 18 120 24

หมายเหตุ

เปลี่ยนเปน LEDที่ ถนน - ซอย ชนิด ขนาด(วัตต) จํานวน(โคม)
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ขอมูลแสงสวางในพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองอางศิลา 

ขนาด(วัตต) จํานวน

35 ซอยหนาหมูบานบาโคนี่ ฟลูออเรสเซนต 36 11 120 20

36 หวยกะป 13 ฟลูออเรสเซนต 36 18 120 29

37 หวยกะป 14 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 18

38 ซอยเจริญรัตน ฟลูออเรสเซนต 36 15 120 22

39 หวยกะป 15 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 22

40 หวยกะป 16 แสงจันทร 250 23

41 หวยกะป 17 แสงจันทร 250 28 120 32

42 หวยกะป 17 แยก 1 ฟลูออเรสเซนต 36 18 120 26

43 หวยกะป 18 ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 25

44 ถนนสุขุมวิท (ฝงตะวันตก)

45 ซอย ส.วรกิจ ฟลูออเรสเซนต 36 14 120 34

46 ซอยสิทธิโชติ ฟลูออเรสเซนต 36 29 120 42

47 ซอยทางเขาวัดบางเปง ฟลูออเรสเซนต 36 27 120 31

48 ซอยราตรี ฟลูออเรสเซนต 36 9 120 9

49 ซอยนวนสี ฟลูออเรสเซนต 36 25 60 31

50 ซอยอูสุนทร ฟลูออเรสเซนต 36 21 120 31

51 ถนนเสม็ด-อางศิลา HPS,LED 150

52 ถนนประชาสุนทร แสงจันทร 250 19

53 ซอยกํานันเปยก ไฮเพรสเชอรโซเดี่ยม 150 16

54 ซอยบุญอารีย ฟลูออเรสเซนต 36 14 120 17

55 ซอยทีปกรวงศ 1 , 1/1 ฟลูออเรสเซนต 36 11 120 14

56 ซอยทีปกรวงศ 2 ฟลูออเรสเซนต 36 12 120 20

57 ซอยสถาพร ฟลูออเรสเซนต 36 40

58 ซอยศิลาวดี ฟลูออเรสเซนต 36 34 120 44

59 ซอยรังษี-อําพัน ฟลูออเรสเซนต 36 20 120 24

60 ถนนพระยาสัจจา HPS,LED 10 200 14

61 เสา High Mast 8 จุด MH 1000 64

62 จุดเสี่ยง 7 จุด MH 400 28

63 อื่นๆ ฟลูออเรสเซนต 36 500

2200รวม

ที่ ถนน - ซอย ชนิด ขนาด(วัตต) จํานวน(โคม)

หมายเหตุ

เปลี่ยนเปน LED
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5.3  การประปา 

  จำนวนครัวเรือนท่ีใชน้ำประปา  จำนวน  20,000  ครัวเรือน  อยูในความรับผิดชอบของ
การประปาชลบุรี  และการประปาเขต 1 ชลบุรี  โดยเทศบาลเมืองอางศิลาจัดตั้งงบประมาณในการวางทอ
ประปาเองและมอบใหเปนทรัพยสินของการประปาชลบุรีเพ่ือดูแลรักษาตอไป  ปจจุบันมีการวางทอประปาคิด
เปนรอยละ  99  ของจำนวนครัวเรือนท้ังหมด 

 5.4  โทรศัพท 

  ปจจุบันการโทรศัพทอยูในความรับผิดชอบของชุมสายโทรศัพทบางแสน  อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี   

-  โทรศัพทสวนบุคคลในพ้ืนท่ี        10,000 เลขหมาย 
-  โทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ี             48 เลขหมาย 
-  จำนวนชุมสายโทรศัพทในพ้ืนท่ี  2 ชุมสาย 
-  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาว      139/20  แหง 
-  ใหบริการครอบคลุมรอยละ             90 ของพ้ืนท่ี 

  -  หนวยงานท่ีมีขายวิทยุสื่อสารในพ้ืนท่ี 2 แหง 

 5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ท่ีทำการไปรษณีย พระยาสัจจา สามแยกอางศิลา สถานท่ีตั้ง 119/22 หมูท่ี 3 ตำบลเสม็ด 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 
  เศรษฐกิจชุมชนเทศบาล  มีความสัมพันธใกลชิดกับการเกษตรกรรม  ชายฝงทะเล  โดยจะทำ
การประมงเปนสวนใหญ 

6.2  การประมง 
  อาชีพประมงเปนอาชีพหลักอยางหนึ่งของชาวอางศิลา  ท้ังนี้เนื่องจากอางศิลามีอาณาเขตติด
กับชายฝงทะเลการประกอบอาชีพประมงสวนใหญของชาวอางศิลา เปนการประมงชายฝงท่ีจับสัตวน้ำดวยวิธี
ตาง ๆ เชน การทำโปะ อวนลาก อวนลอม อวนลอย เลี้ยงหอยแมลงภู และหอยนางรม เปนตน 

6.3  การปศุสัตว 
  ลักษณะพ้ืนท่ีสวนใหญของเทศบาล  เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการทำการประมงเพราะเปน
พ้ืนท่ีชายฝงทะเล  มีประชาชนบางสวนลี้ยงหมู  เปด ไก  เพ่ือบริโภคและจำหนายปลีกยอย 
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 6.4  การบริการ 

  สถานประกอบการดานบริการ 

  โรงแรม/รีสอรท/บังกะโล  จำนวน      13      แหง 

-  ใบบัว  รีสอรท  สถานท่ีตั้ง  23/7  หมูท่ี  5  ตำบลอางศิลา  (นางบงกช  เพ็ญศิริกุล  
เจาของสถานประกอบการ) 

-  ทามารีนา  รีสอรท  สถานท่ีตั้ง  23/9-10  หมูท่ี  5  ตำบลอางศิลา  จำนวนหองพัก  14  
หอง  ราคาหองพัก  800  บาท/คืน  (นายธเนศ  ภักดีทัย  เจาของสถานประกอบการ) 

-  ฟอรจูน  อินน  สถานท่ีตั้ง  35 ม.6  ตำบลบานปก  (นายบุญฤทธิ์  วิวัฒนวานิช  เจาของ
สถานประกอบการ) 

-  โรงแรมปกนิค  สถานท่ีตั้ง  85/1  หมูท่ี  4  ตำบลเสม็ด  จำนวนหองพัก  46  หอง  
ราคาหองพักชั่วคราว  150  บาท  คางคืน  350  บาท  (นายชุมศักดิ์  ชลพันธุ  เจาของสถานประกอบการ) 

-  โรงแรมสวีทอินน  สถานท่ีตั้ง  113 ม.4  ตำบลเสม็ด  (บริษัท ทรัพยมีมา จำกัด) 

-  โรงแรมแกเลคซ่ีอินน  สถานท่ีตั้ง  111 ม.4  ตำบลเสม็ด  (บริษัท  ซิตี้แกรนด  จำกัด) 

-  บางแสนคลาสิค  สถานท่ีตั้ง  11/1-10 ม.7  ตำบลเสม็ด  (นายถาวร  รัตนปรีดากุล  
เจาของสถานประกอบการ) 

-  เคซีโรแยล เพลส  สถานท่ีตั้ง  99/99  ม.4  ตำบลหวยกะป  

-  โรงแรมไทยเพลส  สถานท่ีตั้ง  60/36  ม.4  ตำบลหวยกะป  (นางธิดา  ยุทธนารังสรรค  
เจาของสถานประกอบการ) 

-  วี.เอส. บังกะโล  สถานท่ีตั้ง  110  หมูท่ี  5  ตำบลหวยกะป  จำนวนหองพัก  10  หอง  
ราคาหองพักชั่วคราว  150  บาท  คางคืน  300  บาท  (นายเสรี  แจมสุธี  เจาของสถานประกอบการ) 

-  พี เอ็น โกลด รีสอรท  สถานท่ีตั้ง 31/1 ม.8  ตำบลหวยกะป  (นายประณต  ทองวนิชนพ
คุณ  เจาของสถานประกอบการ) 

-  โรงแรมครก สถานท่ีตั้ง 33/3 ม.5 ตำบลอางศิลา จำนวนหองพัก 17 หอง (นายชาญชัย 
วิทยาวราภรณ เจาของสถานประกอบการ) 

-  โรงแรม ส.วรกิจ สถานท่ีตั้ง 18/169 ม.8 ตำบลเสม็ด (บริษัท ส.วรกิจ ลีฟวิ่ง) 

  สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4

5  (ประเภท  ก)  จำนวน      5     แหง 

-  บริษัท  บางจากปโตรเลียม  จำกัด  (มหาชน)  สถานท่ีตั้ง  53/2  ถนนสุขุมวิท  หมูท่ี  4  
ตำบลเสม็ด 

-  หางหุนสวนจำกัด  วงศทรายทอง  สถานท่ีตั้ง  19/2  ถนนสุขุมวิท  หมูท่ี  8  ตำบลเสม็ด  
หมายเลขโทรศัพท  038-381368  ชื่อผูประกอบการ  หางหุนสวนจำกัด  วงศทรายทอง 

 
5 บันทึกการสงมอบ-รับมอบงาน  การถายโอนภารกิจงานควบคมุน้ำมันเช้ือเพลิง  ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง  พ.ศ. 
2542 
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-  บริษัท  ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก  จำกัด  สถานท่ีตั้ง 7/19  หมูท่ี 4  ตำบลหวยกะป  
หมายเลขโทรศัพท  038-765552 

 -  บริษัท  อางหินพลังงาน สถานท่ีตั้ง 1/186 หมูท่ี 5 ตำบลเสม็ด 

 -  บริษัท  พี วี ปโตเลี่ยมออยร จำกัด  สถานท่ีตั้ง 41/9 หมูท่ี 3 ตำบลเสม็ด 

 6.5  การทองเท่ียว 

  -  วัดอางศิลา  เดิมชื่อ  “วัดนอก”  ตั้ งอยู ใกล กับ  “วัดใน”  ภายหลังรวมกันเปน                
“วัดอางศิลา”  มีความเกาแกมาตั้งแตสมัยอยุธยา  และปฏิสังขรณข้ึนในรัชกาลท่ี ๔  ปจจุบันจึงเปนท่ีเคารพ
นับถือของชาวบานแถบนั้น  ภายในวัดมีสิ่งท่ีนาสนใจหลายอยาง  ดังนี้ 

  พระอุโบสถ  มีลักษณะสถาปตยกรรมคลายวัดราชโอรส  ท่ีฝงธนฯ  คือ  เครื่องบนหรือ
หลังคาไมมีชอฟาใบระกา  หนาบันประกอบดวยเครื่องถวยกระเบื้องเคลือบจีน  กรอบประตู-หนาตางปนปูน
ประดับดวยลายพุดตาน  รอบพระอุโบสถมีพาไลเปนระเบียงเดินไดรอบ 

  ภาพเขียนในพระอุโบสถ  สภาพยังสมบูรณ  การเขียนภาพตางจากประเพณีนิยม คือ  
ดานหลังพระประธานแทนท่ีจะเปนภาพไตรภูมิ  ก็เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิในซุมพระวิมาน               
มีเหลาทวยเทพเฝาแหน  ดานหนาพระประธานแทนท่ีจะเปนภาพมารผจญ  ก็เปนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จ
ออกบวช  ผนังทางขวาของพระประธานเปนภาพตอนประสตูิ  พระนางมหามายากำลังโหนก่ิงสาละ  สวนผนัง
ดานซายกลับเปนภาพมารผจญ  สีท่ีใชวาดเนนสีแดง  ดำ  และคราม  ซ่ึงเปนสีท่ีชางจีนนิยมใช  มีภาพอาคาร
บานเรือน  ตึกคอนครีตแบบฝรั่ง ภาพมีมิติกวางลึก  ตนไมใชพูกันแตมเปนใบไม คลายฝมือของ “ขรัวอินโขง”  
ศิลปนชื่อกองในสมัยรัชกาลท่ี ๔ อันเปนยุคสมัยท่ีสรางพระอุโบสถหลังนี้ 

  มณฑปพระพุทธบาท  อยูขางพระอุโบสถภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ผนังดานใน
มณฑปเขียนรูปพระอรหันตเขาเรียงหนากระดาน  แถวละหาองค  มีตาลปตรค่ันแตละองค  ใตภาพพระ
อรหันตมีชื่อบุคคลตางๆ สันนิฐานวาเปนผูออกวัตถุปจจัยในการสราง  สวนใหญเปนชื่อชาวจีน จึงสะทอนให
เห็นถึงความสัมพันธของวัดกับชุมชนชาวจีนท่ีอยูโดยรอบวัดนี้  ดวยสิ่งแวดลอมโดยรวมแลววัดอางศิลาเปนอีก
วัดหนึ่งท่ีสงบ  และเหมาะกับผูท่ีมีจิตใจทางพระธรรมเปนอยางมาก 

  สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

- ภาพโบราณวัดเสม็ด   

วัดเสม็ด  ประวัติความเปนมาไดปรากฏอยูบนแผนหินออนท่ีจารึกขอความเอาไวท่ีดานหนา
ของพระอุโบสถมีขอความสำคัญท่ีสรุปไดคือ  พระอุโบสถของวัดเสม็ดนี้ไดกอรากสรางข้ึน  ในป  พ.ศ. 2421  
เม่ือเดือน 4 ข้ึน 11 ค่ำ วันศุกร ในสมัยท่ีสมภารจั่นเปนเจาอาวาสวัดและผูท่ีเปนชางคือหลวงปลัดชู ตรงกับรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  5  แหงราชวงศจักรี  นอกจากนี้แลวภายใน
พระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมสีน้ำมันพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ประดิษฐานอยูดวย  ซ่ึงภาพนี้พระสงฆ และผูสูงอายุท่ีเก่ียวของกับวัดเสม็ดกลาวยืนยันวาเปนภาพท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานใหแกวัดเสม็ดในพระราชวโรกาสท่ีทรงเสด็จมาประทับบริเวณชายทะเลอาง
ศิลาซ่ึงอยูเลยจากวัดนี้เขาไป 

 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  3  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี   

  -  ศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ  สรางข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2534  โดยอาจารยสมชาย  
เฉยศิริ  เดิมสรางเปนศาลเจาขนาดเล็ก  บนเนื้อท่ี  200  ตารางวา 

  ตอมาดวยบารมีแหงองคเทพเจาหนาจาซาไทจื้อ  ทำใหศิษยานุศิษย  พอคา  และประชาชนท่ี
เคารพเลื่อมใส  รวมบริจาคทุนสรางศาลเจาหลังใหมข้ึน  เม่ือวันอาทิตยท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  โดย
อาจารยสมชาย  เฉยศิริ  เปนผูประกอบพิธีวางศิลาฤกษ  โดยมีวัตถุประสงคสรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ครบรอบ  72  พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใชระยะเวลากอสรางกวา  4  ป  บนเนื้อท่ี  4  ไร   

  เม่ือวันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2541  สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเปนประธานพิธีเททอง
หลอพระพุทธ  7  องค  และประทานนามศาลเจาแหงนี้วา  “วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม”  โดยมีการขยาย
อาคารและเนื้อท่ี  ประกอบดวยอาคารหลัก  จำนวน  3  หลัง  และหอฟาดิน  จำนวน  1  หลัง 

  สถานท่ีตั้ง  1/13  หมูท่ี  5  ถนนอางศิลา-บางแสน  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี  หมายเลขโทรศัพท  038-398381-4 

  - พระตำหนักมหาราชและพระตำหนักราชินี   สราง ข้ึนตั้ งแต ส มัยรัชกาล ท่ี   5  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)  เรียกตึกท้ังสองหลังวา  “อาไศรยสถาน”  ตอมาสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรดเกลาใหบูรณปฏิสังขรณอีกครั้งหนึ่ง 
แลวพระราชทานนามตึกหลังใหญวา  “ตึกมหาราช”  และพระราชทานนามตึกหลังเล็กวา  “ตึกราชินี”   

  ตอมากรมศิลปากร  ไดประกาศให  “ตึกมหาราช” และ “ตึกราชินี”  ข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานและกำหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน  ตามประกาศกรมศิลปากร5

6  เรื่อง  ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน
และกำหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน  ประกาศ ณ วันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2539  ปจจุบันไดถูกจัดตั้งเปน
พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาราช  พ้ืนท่ีโบราณสถานประมาณ  19  ไร  3 งาน 93           
ตารางวา 

  รูปแบบทางสถาปตยกรรม  “ตึกมหาราช”  และ “ตึกราชินี”  รูปทรงเปนแบบอยางท่ี
เรียกวา  “อิทธิพลทางตะวันตกแบบเมืองข้ึน”  เนื่องจากระยะเวลานั้นอิทธิพลทางสถาปตยกรรมแบบจีนยังมี
อยูมาก ท้ังเม่ือรับรูปแบบในลักษณะอิทธิพลตะวันตกแบบเมืองข้ึนเขามาจึงมีการผสมผสานทางสถาปตยกรรม
ระหวางไทยกับจีน   

  “ตึกมหาราช”  เปนอาคารกออิฐถือปูน  2  ชั้น  หลังคาทรงปนหยา เอียงลาดมาดานหนา
เปนจั่วมุงกระเบื้อง  ไมมีชายคายื่นจากผนังโดยรอบ  ไมมีกันสาดกันแดดฝนใหแกหนาตาง  ใชซุมโคงครึ่ง
วงกลม  ตรงชั้นลางหนามุข  มีบันไดทางข้ึนแยกเปน  2  ทางข้ึนสูตรงกลางอาคาร 

  “ตึกราชินี”  เปนอาคารกออิฐถือปูน  2  ชั้น  มีสวนท่ีเปนระเบียงติดกับพ้ืนดินรองรับสวน
หนาของอาคารท่ีสัมพันธกับพ้ืนท่ีดินท่ีเอียงลาด  หลังคาทรงปนหยายกจั่ว  สวนหนาของอาคารหันหนาออก
ทะเล  มีมุขยื่นออกมาท้ังชั้นลางและชั้นบน  ชั้นลางบริเวณมุขเปนผนังทึบ  มีประตูรูปซุมโคงตามกรอบ   

สวนบนเปนกระจก  สวนลางเปนบานลูกฟกไม  หนาตางบานคู  สวนบนเปนกระจกชองแสง  ลูกกรงและ
ระเบียงเปนปนูปนลกูมะหวด 

 
6 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เลม  113  ตอนพิเศษ  50 ง  ประกาศวันท่ี  18  ธันวาคม  2539  หนา  3 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

-  ชายหาดอางศิลา  ,สะพานปลาอางศิลา และตลาดประมงพ้ืนบาน จะมีสินคาทองถ่ิน
และอาหารทะเลจำหนาย  โดยมีสินคาท่ีสำคัญคือ  ครกหิน  และการแกะสลักหินเปนรูปตางๆ  และสะพาน
ปลาอางศิลา  ซ่ึงเดิมเรียกวา  สะพานหิน  สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี  4  ใชเปนทาเทียบเรือประมงขององคการ
สะพานปลา  ในเวลาเชามืดจะมีเรือประมงมาเทียบทาท่ีสะพานปลา  เพ่ือข้ึนอาหารทะเลและจำหนายท่ี
บริเวณสะพานปลา  และสงไปจำหนายท่ัวไป  ปจจุบันไดมีการปรับปรุงและสรางข้ึนใหมแทนของเดิมท่ีชำรุด
เสียหายเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 

สถานท่ีตั้ง  หมูท่ี  4  ตำบลอางศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

  -  หมูบาน  OTOP  ตนแบบ  ตำบลอางศิลา  เม่ือกลาวถึง  “อางศิลา”  สิ่งแรกท่ีคนท่ัวไป
จะนึกถึงก็คือ  “ครกหิน”  เพราะครกหินเปนสัญลักษณของสินคาพ้ืนเมืองท่ีนำชื่อเสียงมาใหแกตำบลอางศิลา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลอางศิลานั้นมีพ้ืนท่ีท่ีมีโขดหิน  และหินใน
พ้ืนท่ีดังกลาวสามารถนำมาทำเปนครก  และรูปแกะสลักตางๆ ได 

  -  ตลาดเกา “อางศิลา 2419”  เดิมตลาดอางศิลา มีการคมนาคมภายในหมูบานมีถนนสาย
เดียว  สรางเม่ือสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยรวมกับชาวอางศิลา ซ่ึงตอมามีการสรางถนน    
สายลงทะเลข้ึนอีกสายหนึ่ง ปจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ  ๑,๕๐๐  คน  อาคารบานเรือนสองฝงถนน  
จำนวนประมาณ  ๑๘๐  หลัง   ดวยลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาในเขตอางศิลา  ประกอบดวยหินแกรนิต 
ซ่ึงตำบลอางศิลานี้จะมีสีขาวนวลและสีเหลืองออน  มีความแกรงมาก  ทำใหเกิดเปนอาชีพการทำ “ ครกหิน ”  
และกลายเปนสัญลักษณของหมูบานชาวประมงอางศิลาในท่ีสุด   ตลาดอางศิลา  มีของฝาก  ของท่ีระลึกท่ีเปน
ผลิตภัณฑจากทะเล  ซ่ึงสินคาท่ีสำคัญ  คือ  ครกหิน  นอกจากนี้ยังมีผาทออางศิลา  และอาหารท่ีนาสนใจ   ท้ัง
อาหารทะเลสด แปรรูป รวมท้ังอาหารประเภทอ่ืนๆ 
 6.6  อุตสาหกรรม 

  โดยในเขตเทศบาล  มีสถานประกอบอุตสาหกรรมท้ังสิ้น   จำนวน     18    แห ง           
จำแนกประเภท  หรือชนิดตามบัญชีทายกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2535)6

7 

 1)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวน้ำฯ[ประเภทที่  6]  (โรงงานน้ำปลา)        จำนวน  1  แหง 

 2)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแปงฯ[ประเภทที่  10] (โรงงานกวยเตี๋ยว)  จำนวน  1  แหง 

 3)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงฯ[ประเภทที่  13] (โรงงานพริกไทย,น้ำจิ้ม)  จำนวน 2   แหง 

 4)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทำน้ำแข็งฯ[ประเภทที่  14]                           จำนวน 1   แหง 

 5)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ำดื่ม  เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลฯ[ประเภทที่  20      จำนวน 1  แหง 

 6)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอฯ[ประเภทที่  23] (โรงงานตุกตา) จำนวน 1  แหง 
 7)  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไมฯ[ประเภทที่  34]            จำนวน 2  แหง 

 

 
7 บัญชีทายกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน  พ.ศ. 2535 
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6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

     สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

  -  หางสรรพสินคา  จำนวน      2      แหง 

  -  รานสะดวกซ้ือ  จำนวน      15      แหง 

  โดยท่ัวไปเปนรานคาขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหบริการระดับตำบลในดานเครื่องอุปโภค-
บริโภคพ้ืนฐาน  วัตถุดิบ  และเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร 

  เทศบาลเมืองอางศิลาไดมีกลุมเปาหมายเพ่ือจัดตั้งเปนกลุมอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวโดยมีวิธีการในการใหความรู อาทิ การฝกอบรม           
การสาธิต  การใหคำปรึกษาแนะนำ การทัศนศึกษาดูงานในทองถ่ินอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
ประกอบไปดวยกลุมอาชีพตาง ๆ ดังนี้ 

  1)  กลุมแมบานอางศิลารวมใจ  (อาหารทะเลแปรรูป) 
  2)  กลุมดอกไมจันทนตำบลอางศิลา 
  3)  กลุมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำทะเล 
  4)  กลุมประมงพ้ืนบานอางศิลาตนแบบ (หอยและปู) 
  5)  กลุมเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูและแมงกะพรุน 
  6)  กลุมขนมคุณยายอางศิลา 
  7)  กลุมแมบานเกษตรกรบานปกรวมใจ (พรหมอเนกประสงค) 
  8)  กลุมวิสาหกิจชุมชน (น้ำพริก) 
  9)  กลุมอนุรักษแปงทาวยายมอม 
  10)  กลุมผลิตภัณฑผาทอมือคุณยายหงวน 
  11)  ชมรมผาทอมือบานปก-อางศิลา 
  13)  ศูนยสงเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี 
  14)  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (ผลิตปุยหมัก/ปลูกผัก) 
  15)  กลุมอนุรักษขนมไทย 
  16)  กลุมทำผาบาติก 
  17)  กลุมผาบาติกและหัตถศิลปดินไทย 
  18)  กลุมผลิตน้ำมันเหลือง 
  19)  กลุมทำครกหินอางศิลา 
  20)  กลุมไกทอดสมุนไพร 
  21)  กลุมกะปหวานบางสิบหม่ืน 
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 6.8 แรงงาน 

  ขอมูลจำนวนแรงงานประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ           
ไตรมาสท่ี 2 (เมษายน - มิถุนายน)  2559 ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,443,328  ราย  ประกอบไปดวย     
ผูมีงานทำ จำนวน 1,029,935 ราย และผูวางงาน จำนวน 5,352 ราย (ขอมูลสำนักงานแรงงานจังหวัด
ชลบุรีhttp://chonburi.mol.go.th) 

 7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

 7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

  ชุมชน  จำนวน     20    ชุมชน  จำนวนหลังคาเรือน    20,854    หลังคาเรือน  จำนวน
ประชากรในชุมชน  รวม    35,356    คน 

 7.2  ขอมูลดานการเกษตร 

  พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองอางศิลาเปนพ้ืนท่ีชุมชนเมือง พ้ืนท่ีทางภาคการเกษตรลดนอยลง ทำใหการ
ทำเกษตรลดลง แตท้ังนี้การทำการเกษตรของหมูบาน/ชุมชนก็ยังประสบปญหาตาง ๆ ปญหาน้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ท่ีทำการเกษตร ทำใหผลผลิตเสียหาย  ปญหาแมลงศัตรูพืช ปญหาการขาดอุปกรณทางการเกษตร เปนตน 

 7.3  ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร  

  ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝน น้ำบาดาลท่ีใชในการเกษตร มีความพอเพียง และการเขาถึง
แหลงน้ำทางการเกษตร สามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึง 

 7.4 ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  

  พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองอางศิลาแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีระบบประปา
ใชในพ้ืนท่ี โดยเทศบาลเมืองอางศิลาจัดตั้งงบประมาณในการวางทอประปาเองและมอบใหเปนทรัพยสินของ
การประปาชลบุรีเพ่ือดูแลรักษาตอไป 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1  การนับถือศาสนา 

 1)  ผูนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   96 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล   
        วัด  จำนวน      5       แหง 
 2)  ผูนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ      1 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขต

       เทศบาล   
      มัสยิด  จำนวน      -      แหง 
 3)  ผูนับถือศาสนาคริสต  รอยละ      3 ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล   
      โบสถ  จำนวน      1      แหง 

  4)  ผูนับถือศาสนาอ่ืน  รอยละ     - ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล 
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 8.2  ประเพณีและงานประจำป 

    ประเพณีทองถ่ินท่ีสำคัญ   
  -  ประเพณีวันสงกรานต  และวันไหล  เดือนเมษายน 
     กิจกรรมโดยสังเขป  กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร , เลี้ยงพระ , สรงน้ำพระ , รดน้ำดำหัว

ผูสูงอายุ , แขงขันกีฬาพ้ืนบานประเภทตางๆ , การแสดง  และรับประทานอาหารรวมกัน 
 -  ประเพณีกองขาว  จัด ข้ึน 3 ค่ำ เดือน 6 
     กิจกรรมโดยสังเขป  กิจกรรมนำอาหารคาว-หวานไปไหวเจาท่ีเจาทาง  ผีไมมีญาติ       

และนำมารับประทานรวมกัน   
 -  ประเพณีวันเขาพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม 
     กิจกรรมโดยสังเขป  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  และเวียนเทียน 

-  เทศกาลถือศีลกินเจ  และพิธีไหวขอพรศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ  ขบวนแหองคเทพเจา 

 8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

   ภูมิปญญาทองถ่ินของชาวอางศิลาท่ีเห็นไดชัดก็คือการทำครกหินอางศิลา เปนภูมิปญญา
ชาวบานท่ีมีมานานมากกวา 100 ป หินแกรนิตท่ีพบแทรกตัวข้ึนมาสลับระหวางหินชันซ่ึงพบมากตามแหลงท่ี
เปนเขาติดกับฝงทะเล และจากการท่ีมีหินแกรนิตซ่ึงมีสีขาวนวล, สีเหลืองออนและมีความแข็งแกรงจำนวนมาก
ท่ีตำบลอางศิลา ทำใหเกิดอาชีพการทำครกหินและกลายเปนสัญลักษณของหมูบานชาวประมงอางศิลา 

ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น 
1)  ดานการทอผา 
2)  ดานขนมพ้ืนบาน 
3)  ดานการตีครก 
4)  ดานประมงพ้ืนบาน 
5)  ดานการทำแปงทาวยายมอม 
6)  ดานการอาหารทะเลแปรรูป 

  8.4  ส้ินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   เม่ือกลาวถึง  “อางศิลา”  สิ่งแรกท่ีคนท่ัวไปจะนึกถึงก็คือ  “ครกหิน”  เพราะครกหินเปน

สัญลักษณของสินคาพ้ืนเมืองท่ีนำชื่อเสียงมาใหแกตำบลอางศิลาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และตลาดอางศิลา   
ยังมีของฝากของท่ีระลึกท่ีเปนผลิตภัณฑจากทะเล  ผาทออางศิลา  และอาหารท่ีนาสนใจท้ังอาหารทะเลสด-
แปรรูป  รวมท้ังอาหารประเภทอ่ืนๆ 

สินคา OTOP , สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก  ไดแก 
   1)  ครกหินอางศิลา 
   2)  ขนมพ้ืนบาน ไดแก  เรไร ,ลำเจียก ,ไขแมงดาฉาบ เปนตน 
   3)  ผาทอพ้ืนบาน  ไดแก ผาทอยายหงวน , ผาทอคุณยาทาน 
   4)  อาหารทะเลแปรรูป  ไดแก  กะป , น้ำปลา ,อาหารทะเลอบแหง 
   5)  ตุกตาหินแตงสวน 
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9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1  น้ำ 
1)  ปริมาณน้ำเสีย    25,000    ลิตร/วัน 
2)  ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีใช  (ระบุ)          -            รวม          -            แหง 

  3)  น้ำเสียท่ีบำบัดได   จำนวน          -            ลบ.ม./วนั 

 9.2  ปาไม 

  พ้ืนท่ีตำบลอางศิลาเปนพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจึงทำใหพ้ืนท่ีสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีปาชายเลน ซ่ึงความ
สมบูรณของปาชายเลนในอดีตมีความสำคัญมากเทศบาลเมืองอางศิลาจึงจัดทำโครงการกิจกรรมปลูกปาชาย
เลน และปลอยพันธุสัตวน้ำ ข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษปาชายเลนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี 

 9.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

  ประเทศไทยกำลังประสบปญหาสิ่งแวดลอมอยูในขณะนี้ ไมวาจะเปนปญหาสิ่งแวดลอมใน
เรื่องขยะมูลฝอย ปญหาน้ำเสีย ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาภาวะ โลกรอน ตลอดจนปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาชายเลนเพ่ือการทองเท่ียว หรือเพ่ือการเกษตร เทศบาลเมืองอางศิลาไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงได
รวมกันปลอยพันธุปลา เพ่ือคืนสูธรรมชาติ และขยายพันธุในบริเวณปาชายเลนใหมีความหลากหลาย ท้ังชนิดท่ี
มีคุณคาทางเศรษฐกิจและชนิดท่ีหายากหรือใกลจะสูญพันธุ เพ่ือดำรงความอุดมสมบูรณของปาชายเลน 

 

 

 

   

 



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

สวนท่ีสวนท่ี  22  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทองถ่ิน  

  
  

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน  ((พ.ศ. พ.ศ. 25625666--25257070))    
เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอางศิลาอางศิลาอางศิลา   
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สวนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
(๑) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ๑) แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา    
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบ     
การปฏิรปูในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) 
 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก 
  (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป 
  (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทำราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
 สาระสำคัญของยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดำเนินการ ประกอบดวย วิสัยทัศน
และเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ           
ซ่ึ งเป นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการ ท่ี ทุ กองคกรและคนไทยทุกคนตองมุ งดำเนิ นการไปพรอม กัน                  
อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน        
ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา               
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ แหงเขต   
อำนาจรัฐ การดำรงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติ และประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลาง       
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม และความ  
อยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ระหวางประเทศ   
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก    
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
 
 
 ยุทธศาสตรชาติ 



๓๑ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 

 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปนจะตอง         
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนา ของทุกภาคสวน     
ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอด      
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการ สรางความเขาใจถึงอนาคต      
ของประเทศไทยรวมกัน เกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม                
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย   
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”       
หรือคติพจนประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูง        
อยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม             
ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ไดแก   
  (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 ขอมูล : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  https://www.nesdc.go.th 

 
 
 
 

 ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

https://www.nesdc.go.th/
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 –
2564) ซ่ึงแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 –2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น        
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศ
ไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ซ่ึงกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
เปนกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาท่ีกำหนดภายใน
ระยะเวลา 5  ป  ต อจากนี้  ไป พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาท้ังจากภายนอก                   
และภายในประเทศท่ีบงชี้ถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ        
ท่ีจะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดานตาง ๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ        
ระยะ 20 ป ท้ังนี้ โดยไดคำนึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอ ๆ ไป 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวม             
ของการพัฒนาได ดังนี้ 

 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี               
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
 2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร     
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเอง
ได  
 3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง ของฐาน     
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม โดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  
 4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน การเติบโต        
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
 5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณาการ  
ของภาคีการพัฒนา  
 6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
 7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนำ และสรางสรรค    
ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
 
 
 
 
 

 เปาหมาย  
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 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ประกอบดวย  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี        
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
และมีความเปนไทย  
 2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชน    
ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง          
และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ำสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ ฐานบริการ       
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก           
ท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต   
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูง    
ใหม ๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ สูภูมิภาคเพ่ือลด     
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัว ของภาคการผลิตและบริการ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม           
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี ประเทศเพ่ือรักษา    
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7      
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย ท่ีไดรับการจัดการ      
อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  
 5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ เพ่ิมความเชื่อม่ัน
ของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปอง
ประชาชนจากการกอการรานและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวม ในการกำหนดบรรทัดฐาน  
ระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวน การพัฒนาท่ีสำคัญ              
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออก ของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจ         
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการ
ใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครอสวนทองถ่ิน       
มีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ ความยากงาย   
ในการประกอบธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวางข้ึน 
และดับชะนีภาพลักษณคอรรัปชั่นดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทัน         
กับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  
 
 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
 ประกอบดวยยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร ไดแก  
 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยพัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง         
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึน ในสังคมสูงวัย    
ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพ  
 2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำ ในทุกมิติ        
เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน         
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  
 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร  
 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนมุงอนุรักษ ฟนฟู สรางความม่ันคง     
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชนอยางยั่งยืน   
และเปนธรรม บริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ  
 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน ใหความสำคัญ     
กับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน        
การพัฒนาศักยภาพประเทศ 
 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม 
ประชาชนมีสวนรวม ประเทศปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน  
 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
คมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุน      
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยง การเดินทางและขนสงสินคา ระหวางประเทศ  
 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหความสำคัญกับการขับเคลื่อน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิม การลงทุนวิจัย     
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ  
 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ โอกาส
และขอจำกัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือรองรับ    
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาประสานและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ        
ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดำเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี ตลอดจน
มาตรฐานตาง ๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิกท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ      
อนุภูมิภาค 
 
 ขอมูล : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  https://www.nesdc.go.th 
 
 

https://www.nesdc.go.th/


๓๕ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)  
 วิสัยทัศน  
 เปนองคกรตนแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางบูรณาการ ยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมใหสำเร็จอยางยั่งยืน เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศพัฒนา  
 พัทธกิจ  
 1. พัฒนา EEC ใหเปนพ้ืนท่ีตนแบบท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ       
มีกฎหมาย องคกรดำเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอนาคต  
 2. ใหความสำคัญกับการสั่งสมและนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชประโยชนในการสรางรายได และสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับสังคม  
 3. ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอยางเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใตกรอบเวลา โดยความรวมมือ       
อยางใกลชิดระหวาง ภาครัฐ - เอกชน - ประชาชน ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยคำนึง          
ถึงประโยชนของประเทศ และประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสำคัญ  
 4. รวมผลักดันแผนภาพรวม เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหบรรลุ ตามเปาหมาย     
ของประเทศ  
 5. จัดทำโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่อง ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดโดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบโดยสมบูรณ  
 6. กำหนดการใชประโยชนในท่ีดินอยางเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยสอดคลอง        
กับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 7. พัฒนาเมืองใหมีความทันสมัยระดับนานาชาติท่ีเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางสะดวก ปลอดภัย      
เขาถึงไดโดยถวนหนา และสงเสริมการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ  
 เปาหมาย  
 การพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ  EEC              
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ไดมีการประกาศเขตสงเสริม       
ใน 5 พ้ืนท่ี ประกอบดวย  
 1. เขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (Special EEC Zone: 
Eastern Airport City ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 6,500 ไร บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพ่ือยกระดับสนามบิน        
อูตะเภาใหเปนศูนยกลางการบิน เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารในอีก 5 ปขางหนา ท่ีคาดวาจะมี   
มากถึง 15 ลานคน/ป และจะเพ่ิมความสามารถในการรองรับเปน 35 ลานคน/ป ในอีก 10 ป และ 60 ลานคน/
ปในอีก 15 ปขางหนา  
 2. เขตสงเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation: EECi) ตั้งอยูในบริเวณวังจันทรวัลเลย จ.ระยอง พ้ืนท่ี 3,000 ไร และบริเวณอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 120 ไร เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนดวยการ
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม  
 ๓. เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital ParkThailand: EECd) ตั้งอยูท่ี อ.ศรีราชา     
จ.ชลบุรี บนพ้ืนท่ี 709 ไร เพ่ือขยายและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลรองรับการเปนศูนยกลางขอมูล 
(Data Hub) ของอาเซียน 
 4. นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยูท่ีจ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,466 ไร  
 5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด 4 อยูท่ี จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,900 ไร  



๓๖ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 

 แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 8 แผนประกอบดวย  
 1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภายในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก  
 2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก  
 3. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ี ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก  
 4. แผนปฏิบัติการการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก  
 5. แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหมและชุมชน  
 6. แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยกลางธุรกิจ และศูนยกลางการเงินในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ      
ภาคตะวันออก  
 7. แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธและการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ ดำเนินโครงการ        
กับประชาชนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 8. แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก  

 3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ.2560 - 2565 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)  
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  
 เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขัน
และสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก พ้ืนท่ีฐานการผลิต
และบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน  
 วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน  
 2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนา     
ในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน  
 3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมีความปลอดภัย 
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง    
อยางท่ัวถึง  
 4. เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ  
 เปาหมาย  
 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของ ภาคตะวันออกลดลง  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีความทันสมัย
ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ ไดมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว  
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง กับประเทศเพ่ือนบาน     
ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ ใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  
 3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (พ.ศ.2562 -2565) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
 วิสัยทัศน  
 “พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหารและผลไมปลอดภัยเพ่ือการสงออก และแหลง
ทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ”  
 ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม   
มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหาร ท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัย 

 3.3 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2561 - 2565)  
 วิสัยทัศน  
 “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”  
 ประเด็นการพัฒนา  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ี เปนมิตร            
กับสิ่งแวดลอม  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับใหเปนเมืองทองเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเสริมนวัตกรรมสูเกษตรสรางมูลคา  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงขายคมนาคมรองรบัเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนใหสังคมม่ันคง มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให เกิด ความสมดุล         
อยางมีสวนรวม  
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 3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
 วิสัยทัศน  
     " เปนองคกรหลักในการประสานความรวมมือภาคีทุกภาคสวน สูเมืองนวัตกรรมนาอยู ศูนยกลาง         
การทองเท่ียว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน "  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคมขนสง  
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามและฟนฟูผูติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต         
และทรัพยสิน  
 6. ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอม  
 7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

      4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดชลบุรี  
 วิสัยทัศน  
 “ชลบุรีเมืองนวัตกรรม คูอุตสาหกรรมสีเขียว การทองเท่ียววิถีใหม ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาตาม
หลักธรรมาภิบาล”  

 เปาประสงค  
 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  
 2. สงเสริมการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและยั่งยืน  
 3. สงเสริมและพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน  
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 5. พัฒนาอนุรักษ / ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหคงความสมบูรณ  
 6. พัฒนาการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  
 7. สงเสริมการแกไขปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพยสิน  
 8. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสูนวัตกรรมสมัยใหม  
 9. ยกระดับศักยภาพองคกรสูนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
 10. สรางความเขมแข็งองคกรสูนวัตกรรมท่ีม่ันคง  

 พันธกิจ  
 1. พัฒนาระบบขอมูลท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ความรวมมือของทองถ่ิน และชุมชน มีสวนรวม
ในการจัดทำแผนชุมชน  
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม  
 3. พัฒนารูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือโซน และยกระดับการใหบริการ           
การทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน  
 4. สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินใหคงอยูเปนเอกลักษณของชุมชน  
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคมใหไดรับสวัสดิการ มีอาชีพท่ีเหมาะสม          
และเยาวชนมีทักษะท่ีดี  



๓๙ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 

 6. สงเสริมเกษตร / อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุมวิสาหกิจ และเขาถึงตลาด  
 7. อนุรักษณฟนฟูทรัพยากรท่ีคงความอุดมสมบูรณ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน        
โดยใหประชาชนมีสวนรวม  
 8. บริหาร / จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรูทักษะบุคลากร ตลอดจนรูปแบบ       
การทำงานท่ีมุงเนนสัมพันธภาพท่ีดี 
 9. พัฒนาเครือขาย และความรวมมือทุกภาคสวนในการเฝาระวังเตือนภัยทางสังคม สิ่งแวดลอม         
และภัยธรรมชาติ  
 10. สงเสริมเครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพยสิน  
 11. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมสูองคกรท่ีม่ันคง  
 12. พัฒนานวัตกรรมองคกรใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  
 13. พัฒนาองคกรสูองคกรนวัตกรรมท่ียั่งยืน  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้  
 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค  
  1.1 พัฒนาประปาชุมชนท่ีสะอาด / พอเพียง และมีคุณภาพ  
  1.2 จัดการแหลงน้ำใหเพียงพอ เพ่ือเปนตนทุนใชในดานการเกษตร / อุตสาหกรรม / อุปโภค
        บริโภคและการทองเท่ียว  
  1.3 พัฒนาถนน / สะพานใหไดมาตรฐาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม  
  1.4 ปรับปรุงเครือขายเสนทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว        
        และการเขาสูประชาคมอาเซียน  
  1.5 พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนทองถนน  
  1.6 พัฒนาระบบไฟฟา  
  1.7 สงเสริมและพัฒนาขนสงมวลชน  
  1.8 พัฒนาระบบโทรศัพท และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  
  1.9 พัฒนาระบบผังเมือง / และงานการควบคุมอาคาร  
  1.10 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สูการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม  

 2. การสงเสริมวัฒนธรรมและการทองเท่ียวสูนวัตกรรมวิถีใหม  
  2.1 พัฒนารปูแบบวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนมีสวนรวมจัดการ และสราง
        จุดเดนท่ีเอ้ือตอการทองเท่ียว  
  2.2 กำหนดโซน / รูปแบบทองเท่ียวและบุคลากรทองเท่ียว ภาคีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
        กับการทองเท่ียว โดยมีแผนท่ีชัดเจนรวมกัน  
  2.3 ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน / วัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว และคงเอกลักษณ
        ชุมชน  
  2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของทองถ่ินใหไดมาตรฐาน  
  2.5 สงเสริมศักยภาพผูประกอบการในการใหบริการดานการทองเท่ียว  
  2.6 สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหยั่งยืน  
  2.7 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของทองถ่ินใหคงอยูและยั่งยืน  
  2.8 พัฒนานวัตกรรมดานการทองเท่ียว สูความเปนเมืองอัจฉริยะ 
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 3. การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน  
  3.1 ยกระดับความรู / ทักษะดานการเกษตร และประยุกตใชเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  
  3.2 เพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตรใหไดมาตรฐาน และรวมกลุมวิสาหกิจในการบริการจัดการ  
  3.3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับการบริหารการจัดสรรน้ำ / ระบบนิเวศน             
        ท่ีเหมาะสม  
  3.4 สรางความรวมมือกับผูประกอบการในการพัฒนาธุรกิจท่ี เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม             
        ใหไดมาตรฐาน  
  3.5 พัฒนาเกษตรนวัตกรรมสูการดำรงชีพท่ียั่งยืน  

 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเมืองนวัตกรรม นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ/ผูพิการ ใหมีสวัสดิการท่ีดี ไดมาตรฐาน มีอาชีพ
        ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
  4.2 สงเสริมเด็ก / เยาวชนใหมีทักษะชีวิตท่ีดี และเพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคท่ีเหมาะสม  
  4.3 สงเสริมคุณภาพสินคา ผลิตภัณฑ และความเปนเอกลักษณของทองถ่ินสูระดับภาค  
  4.4 สงเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานทำและมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  
  4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน – นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์      
        ทางการเรียนของเด็ก / เยาวชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม  
  4.6 พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พรอมท้ังจัดหาสถานท่ี / บำรุงรักษาซอมแซม 
        ใหพรอมสำหรับการรองรับการพัฒนา  
  4.7 พัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  4.8 พัฒนาและสงเสริมการปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ  
  4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน  
  4.10 พัฒนาคุณภาพชีวิตผานแนวคิดนวัตกรรมอยางยั่งยืน  
  4.11 เสริมสรางนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง สูระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.12 สงเสริมคุณภาพชีวิต   
          ผูสูงวัย สูนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง  
 5. การอนุรักษ / ฟนฟูสิ่งแวดลอมและพลังงาน  
  5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ำเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ  
  5.2 ปลูกฝงจิตสำนึกเด็ก / เยาชน และประชาชนใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม /        
        มีเครือขายเฝาระวังท่ีดี  
  5.3 อนุรักษ  / ฟนฟูทรัพยากรท่ีดิน ปาไม ทะเล ชายฝง โดยการจัดการแบบบูรณาการ          
        ใหคงความอุดมสมบูรณยั่งยืน และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเหมาะสม  
  5.4 สงเสริมเครือขาย / จัดตั้งศูนยและกลไกเฝาระวังเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม / ธรรมชาติ  
  5.5 นวัตกรรมสีเขียวสูการจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
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 6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูนวัตกรรมสมัยใหม  
  6.1 พัฒนาทักษะผูนำ ระบบขอมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนใหเชื่อมโยงกับการพัฒนา
        ทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
  6.2 พัฒนาหนวยงาน / ศักยภาพบุคลากรทองถ่ินให มี ทักษะ / เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง            
        และสามารถประยุกตความรูในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
  6.3 สงเสริมการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  
  6.4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม  
  6.5 พัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรมสูองคกรท่ีทันสมัย  
  6.6 พัฒนาองคกรสูนวัตกรรมท่ียั่งยืน  

 7. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  7.1 การปองกันและฟนฟูผูติดยาเสพติด  
  7.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเฝาระวังดานยาเสพติด  
  7.3 รวมสงเสริมกิจกรรมการกีฬาใหทุกหมูบานไดมีการเลนกีฬาเปนประจำทุก ๆ วัน  
  7.4 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  7.5 เสริมสรางนวัตกรรมความปลอดภัยในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

 (2) ยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองอางศิลา 
      1) วิสัยทัศน (Vision) เทศบาลเมืองอางศิลา ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณใน
อุดมคติ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึง
สภาพการณ ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได
กำหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ “เทศบาลเมืองอางศิลา เมืองนาอยู คูเศรษฐกิจล้ำหนา 
สงเสริมการคาการทองเท่ียว รวมเปนหนึ่งเดียวในการบริหารราชการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนสูเมืองอัจฉริยะ” 

     2) ยุทธศาสตร 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองคกรตางๆ       
ท่ีเก่ียวของ ไดกำหนดยุทธศาสตรของเทศบาล ๕ ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการพัฒนาการใชท่ีดิน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บูรณะสาธารณูปการและไฟฟา 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 แนวทางการพัฒนาบริการดานประปา 
 ยุทธศาสตร 2 ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการพัฒนาการปองกันและจัดการอันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก                 
                                  ธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการปกปอง ฟนฟู และจัดการความหลากหลายทาง
                      ชีวภาพและท่ีอยูอาศัยของสัตว 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการลดมลภาวะและการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนบน
             บกและทะเล 
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  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบประมง สรางความม่ันคง 
      ดานอาหาร และสงเสริมการดำรงชีพ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 5 แนวทางการพัฒนาการใชจายน้ำอยางยั่งยนืโดยการจัดการทรัพยากรน้ำ 
 ยุทธศาสตร 3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการกระจายรายไดแกประช าชน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว 
 ยุทธศาสตร 4 ดานการพัฒนาสังคม 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการพัฒนาปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
               ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการและนนัทนาการ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร 5 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี
             ปฏิบัติงาน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 5 แนวทางการพัฒนาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน 

  3) เปาประสงค 
1.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานอยางครบถวนและ

       ท่ัวถึง 
2.  ประชาชน และเยาวชน ไดรับการสงเสริมการศึกษา และเทคโนโลย ี
3.  การใหบรกิารแบบครบวงจร (One Stop Service) มีประสิทธิภาพ 
4.  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง สงัคมเอ้ืออาทร 
5.  วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริม 
6.  มีการสงเสริมการพัฒนาชายฝงทะเลแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางมี

       ประสิทธิภาพ 
7.  ประสิทธิภาพระบบการทำงานและการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการพัฒนา 
8.  สภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับมีการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน 

                     9.  มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานท่ีสำคัญของจังหวัด 
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  4) ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

พันธกิจ สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน
  และเพียงพอตอความตองการของประชาชนและนักทองเท่ียว 

เปาประสงค 
              1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอางศิลามีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใชอยางท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
              1. จำนวนระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 

    2. จำนวนเสนทางการคมนาคมและ/เสนทางทอระบายน้ำไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
    3. จำนวนระยะทางท่ีมีไฟฟาแสงสวางท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
    4. จำนวนครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใชอุปโภคบริโภค 
    5. จำนวนโครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
    6. จำนวนการปรับปรุงสาธารณูปการ 
คาเปาหมาย 
1. การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานใหไดครบถวน 
 - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม
ขนสงและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน พัฒนาการใช
ท่ีดิน ดานการประปา พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามบริบททางสังคม 

-จำนวนระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับการพัฒนา 
ปรับปรุง 
-จำนวนเสนทางการคมนาคมและ/เสนทางทอ
ระบายน้ำไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
-จำนวนระยะทางท่ีมีไฟฟาแสงสวางท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
-จำนวนครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใชอุปโภคบริโภค 

 -จำนวนโครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
-จำนวนการปรับปรุงสาธารณูปการ 

2.ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบำรุงรักษา
ภูมิทัศน 

จำนวนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีดำเนินการตาม
แผน ไมนอยกวา 1 โครงการ/ป 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองชาง 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขาย

     คมนาคมขนสง  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

     โครงสรางพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 

พันธกิจ อนุรักษ ฟนฟู บำรุงรักษา และสรางความม่ันคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ     
  สิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวมของปะชาชน 

เปาประสงค 
              1. สภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
              1. จำนวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    2. จำนวนรอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการดานสิ่งแวดแลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
คาเปาหมาย 
1. การจดัการทรัพยากรน้ำและปาไม เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษา อนุรักษ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จำนวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริม อนุรักษฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมนอยกวา                
10 โครงการ/ป 

2.  สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ท่ีเกิดข้ึนท้ังบนบกและทาง
ทะเล 

-รอยละของครัว เรือน ท่ี ได รับการจัดการด าน
สิ่งแวดลอม 
- รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการขยะมูลฝอย 
หรือสิ่งปฏิกูล 
- รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการน้ำเสีย 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา และ

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 การ

สงเสริมวัฒนธรรมและการทองเท่ียวสูนวัตกรรมวิถีใหม  
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
พันธกิจ สงเสริมดานการทองเท่ียวและพัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการ ใหสามารถรองรับ

นักทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมเศรษฐกิจใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

เปาประสงค 
              1. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมีความเติบโตประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ปญหาการวางงานลดลงมีแหลง
         ทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

     2. มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานของจังหวัด 
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ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
    1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมดานการทองเท่ียวตอป 

              2. จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลดานการทองเท่ียว 
    3. จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดของชุมชน 
คาเปาหมาย 
    1. การสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
 - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    ๒. การจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    ๓. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภูมิปญญาทองถ่ิน 
 - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    ๔. การพัฒนาการคมนาคมเพ่ือสงเสริมอาชีพ 
 - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมรายไดแกชุมชน 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรมดานการทองเท่ียวตอป 
จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดของ
ชุมชน 
-จำนวนผูประกอบการรานอาหารและผูบริโภคมี
ความเขาใจเก่ียวกับสุขาภิบาลดานอาหารเพ่ิมข้ึน 
และลดอัตราการเกิดโรคท่ีเกิดจากการขาดการดูแล
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

2. สงเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเท่ียว
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

-จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรดานการ
ทองเท่ียว 
-จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลดานการ
ทองเท่ียว 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการทองเท่ียว
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

-รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการทองเท่ียว 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองการศึกษา/สำนักปลัด/กองวิชาการและแผนงาน/กองสาธารณสุข 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 การ

สงเสริมวัฒนธรรมและการทองเท่ียวสูนวัตกรรมวิถีใหม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

พันธกิจ     
    1. ยกระดับมาตรฐานการศึกษากีฬากิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบบริการ 

สุขภาพเชิงรุกและรับ เพ่ือคนทุกวัยมีสุขภาพด ี

     2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

เปาประสงค 

              1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง สังคมเอ้ืออาทร 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

       1. จำนวนรอยละของกลุมเปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
    2. ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

               3. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
         4. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

        และงานสงเสริมวัฒนธรรม 
        5. รอยละของการมีสวนรวมของประชาชน 

 คาเปาหมาย 

    ๑. การจัดการศึกษาระดับกอนประถมวัยใหมีคุณภาพมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    2. การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    3. การสงเสริมการเรียนรูของประชาชน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    4. การจัดการสิ่งแวดลอมในตำบลใหไดมาตรฐาน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    5. การสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
    6. การสงเสริมการใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาส คนชรา เด็กและคนพิการ 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. จัดสวัสดิการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหแกเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส 

รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัด
สวัสดิการสงเสริมสุขภาพอนามัย  
รอยละของผูปวยโรคไขเลือดออกลดลง 
รอยละของชุมชนท่ีไดรับการอบรมดานบริการ
สุขภาพเบื้องตนเก่ียวกับสาธารณสุขมีความรูเพ่ิม
มากข้ึน 
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รอยละของประชาชนท่ีเขารับการอบรมมีความรูใน
การรับมือกับปญหายาเสพติดจำนวนผูปวยจากการ
เสพยาเสพติดลดลง 

2.สงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

รอยละของความสำเร็จในการจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  ในด านการ ศึกษา กีฬ าและ
นันทนาการ 

รอยละของความสำเร็จในการจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
รอยละของคุณ ภาพด านการศึกษา การกีฬ า 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ร อย ละขอ งเด็ ก แล ะ เย าวชน มี ทั กษ ะ  ความ
รับผิดชอบและมีความเปนผูนำมากข้ึน 

4. สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือจัดงาน
เก่ียวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ิน 

รอยละของความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมหรือจัด
งาน เก่ี ย ว กับ วั น ส ำ คัญ ท างพุ ท ธศ าสน าและ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

5. พัฒนาสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน รอยละของการมีสวนรวมของประชาชน 
รอยละชองผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน และ
สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานได 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองการศึกษา/กองสาธารณสุข 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเมืองนวัตกรรม นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร 

พันธกิจ     
    1. การพัฒนาดานการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยคำนึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน  
เปาประสงค 

              1. ประสิทธิภาพระบบการทำงานและการใหบริการของ อปท.มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

   ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

    1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
              2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
         3. จำนวนประชาชนท่ีใหความรวมมือในกิจกรรมของเทศบาล 
        4. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 คาเปาหมาย 
 1. การสงเสริมการใหบริการประชาชนใหไดมาตรฐาน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
 2. การสงเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
 ๓. การพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือใหสะดวก และสงสริมการใหบริการ 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
           ๔. การเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 
  5. การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของประชาชน 
  - คาเปาหมายปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ   
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือรองรับ 
วิทยาการสมัยใหม 

รอยละของบุคลากรท่ี ได รับการพัฒนาความรู  
สมรรถนะทักษะท่ีจำเปนในการทำงาน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใชงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ปรับปรุง พัฒนา สถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละของสวนงานท่ีไดรับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ
สามารถลดปญหาการขาดแคลนอุปกรณ ในการ
ปฏิบัติงาน 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จำนวนประชาชนท่ีใหความรวมมือในกิจกรรมของ
เทศบาล 

5. เตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

รอยละของสมาชิก (อปพร.)ไดรับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
รอยละของปญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุลดลง 
รอยละของประชาชน มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด/กองคลัง/กองชาง/กองวิชาการและแผนงาน/กองการศึกษา/กองสาธารณสุข 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  
การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูนวัตกรรมสมัยใหม 
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5 ) จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองอางศิลาจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) เทศบาลไวใน 3 ประเด็น คือการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน การสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดี และการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว  

 

 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน 

 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเปนการ
พัฒนาปรับปรุงเมืองใหนาอยู สวยงาม 
มี ร ะ เ บี ย บ  ป ล อ ด ภั ย  มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคท่ีดี มีการจัดการผัง
เมืองท่ีดี ปราศจากมลภาวะประชาชน
มี จิ ต ส ำ นึ ก ท่ี ดี ใน ก ารดู แ ล รั ก ษ า
สิ่ งแวดล อมรณ รงค ให ป ระชาชน
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอนุรักษพลังงาน เพ่ือลด
ภาวะโลกรอน 

- ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
 ไมวาจะเปน ถนน ระบบระบายน้ำ ทางเทา ระบบไฟฟา 
ประปา โทรศัพท อาคารเอนกประสงค และอ่ืน ๆ ท่ีมี
ประโยชนแกประชาชนและไดมาตรฐานในการใชงานรวมถึง
คำนึงดานความปลอดภัยเปนสำคัญรวมท้ังสรางและ
ปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง เปนการสราง
และปรับปรุงระบบการจราจร ตลอดท้ังการประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหรวมกันพัฒนาระบบการจราจรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- สงเสริมการอนุรักษปาชายเลน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม โดยการสรางจิตสำนึกและ
สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ  
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีปาชาย
เลน เพ่ือลดภาวะโลกรอน โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ร ณ ร งค  ให ป ร ะ ช า ช น ร ว ม กั น อ นุ รั ก ษ  พ ลั ง ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน สรางแนวทางปองกัน จัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย  
ตลอดท้ังใหความรูแกประชาชนในการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม  
 

จุดยนืทางยุทธศาสตร 
(Positioning)           

เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

การพัฒนาสิ่งแวดลอม
ใหเปนเมืองนาอยูอยาง

ย่ังยืน 

การสงเสรมิคุณภาพ
ชีวิตใหมีความเปนอยู            

ท่ีดี 

การพัฒนาศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว 
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- ปรับปรุงภูมิทัศนของพ้ืนท่ีเพ่ือใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
ใหเปนเมืองนาอยูทุกพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีสวนกลาง และพ้ืนท่ีของ
ชุมชนเปนการดูแลบำรุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ ใหอยูในสภาพ
ท่ีดี สวยงาม สามารถใชประโยชนไดตลอดไป 

2.ก า ร ส ง เส ริ ม
คุณภาพชีวิตใหมี
ค ว า ม เป น อ ยู             
ท่ีดี 

 

เป น ก าร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั งค ม ให
ครอบคลุมครบถวนกับทุกกลุมมีความ
เป นธรรมและ เสมอภาคส งเส ริม
ส นับส นุน ให ชุ มชนจัด ระบบการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชี วิตและทรัพย สิ น  พัฒ นาระบบ
เศรษฐกิจให เขมแข็งตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรม 
จริ ย ธรรม  เป น ก ารส งเส ริ ม และ
ส นับส นุน ให ชุ มชน มี ส วน ร วม ใน
กิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวม 

เรงสรางโอกาส อาชีพ ใหมีรายไดท่ี
มั่นคง พัฒนาชีวิตของผูดอยโอกาส         
ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก เตรียม
ความพ รอม เข าสู สั งคม ท่ี มี ค วาม
ห ล าก ห ล าย เน่ื อ งจ าก การ เข าสู
ประชาคมอาเซียน 

- สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม/
โครงการท่ีสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธท่ีดีใน
ครอบครัว สรางใหเกิดความรัก ความอบอุนข้ึนในครอบครัว
และสงเสริมใหครอบครัวสามารถทำหนาท่ีในการดูแล
ควบคุม และพัฒนาสมาชิกของครอบครัว ใหเติบโตเปน
สมาชิกของชุมชนท่ีมีคุณภาพสืบไป เพ่ือลดการเกิดปญหา 
สังคม 
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
จัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีสงเสริมและสนับสนุนให เกิด
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการทำงานเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของคนในชุมชน  
- สงเสริม สนับสนุนให เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เปนการจัดใหมีการจัดวางระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
อางศิลา อาทิ การติดตั้งกลองวงจรปดในทุกพ้ืนท่ี 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

  
สนับสนุนใหมีระบบเตือนภัยสาธารณะ เพ่ือเปนหลักประกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสงเสริมสวัสดิการสังคม
แก เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เนนการจัดสวัสดิการสังคมใหแกเด็กและเยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
โดยไมเลือกปฏิบัติ เนนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการให
สวัสดิการแกประชาชนท่ัวไป 

- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน จัด
กิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
ชุมชน โดยการยกยองคนในชุมชนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดารงชีวิตเปนท่ี นายกยอง ใหเปนตัวอยางในการดำเนิน
ชีวิต เพ่ือสรางใหสังคมนาอยูและเห็นคุณคาของการทำความ
ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม 

3.การพัฒนา
ศักยภาพดานการ
ทองเท่ียว 

 

ส งเสริม ให เกิดการอนุ รักษ  ฟ น ฟู            
สืบทอด พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ท้ังทางดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน  สถาปตยกรรม
สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร เพ่ือ
สรางจิตสานึกรัก หวงแหน และรูสึก
ถึงความเปนเจาของ เพ่ือใหเปนแหลง

- พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงโบราณสถาน เพ่ือใหเกิด
เปนแหลงเรียนรูใหแกเด็กเยาวชน ประชาชนท่ัวไป และ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ และในการ
ดำเนินงาน ควรจัดการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน นำปราชญชาวบานมาเปนครู มีการจด
บันทึกอยางเปนระบบตลอดเวลา บุคลากรผูรับผิดชอบ
ทางดานวัฒนธรรมตองตอยอดออกไปอยางตอเน่ือง และ
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เรี ยนรู  เพ่ื อ เผยแพรข อมู ล ให แก
ประชาชนท่ัวไปและนักทองเท่ียวเปน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 

เนนการสืบทอดผานชองทางท่ีเหมาะสม  
- จัดกิจกรรม/โครงการ องคประกอบของการทองเท่ียว อาทิ 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญ บริการการทองเท่ียว สิ่งอำนวย
ความสะดวก การประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ ฯลฯ 
รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมีความโดดเดน สามารถ
ดึงดูดและสรางความสนใจใหนักทองเท่ียวเขามาทำกิจกรรม
ไดมากยิ่งข้ึน ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนทองถ่ิน  

 ประโยชนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ 
๑) เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงาน 

ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
๒)  เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
๓)  ไดขอมูลจากหนวยงานท่ีเขามาดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๔)  เปนเครื่องมือในการตัดสินใจดำเนินงานและใชทรัพยากรบริหารทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

       เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตรที1 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร พ ั ฒน า
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตรที3 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร พ ั ฒน า
โ ค ร งส ร  า งพ ื ้ น ฐ า น แ ล ะ
โครงขายคมนาคมขนสง 

ยุทธศาสตรที4 
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร พ ั ฒน า
เศรษฐกิจตามหลักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที5 
ย ุ ท ธ ศ าส ตร  ก า ร จ ั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที6 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
ชลบุรี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน / 

สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตรการสงเสริม
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวสู

นวัตกรรมวิถีใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร 
/ อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสูเมืองนวัตกรรม 

นอมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ / 
ฟนฟูสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลสู

นวัตกรรมสมัยใหม 

ยุทธศาสตรดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

พอเพียง 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

เทศบาลเมืองอาง
 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พ ั ฒ น า
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร พ ั ฒน า
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการชายฝงแบบบูณาการ 
 

ยุทธศาสตรด านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พ ั ฒ น า
การเมือง-การบริหาร 
 

ป ร ะ ช า ช น ม ี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ใชอยางทั่วถึง 
 

สภาพพส ิ ่ งแวดล  อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 
 

สภาพเศรษฐกิจในพื้นที ่มีความ
เติบโตประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
ปญหาการวางงานลดลง 
มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีคณภาพ 

 

มีแหลงทองเที ่ยวที ่ม ีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานของจังหวัด 

 
 

คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น ชุมชนเขมแข็ง สังคมเอ้ือ
อาทร 
 

ประส ิ ท ธ ิ ภ าพระบบกา ร
ทำงานและการใหบริการของ 
อปท.มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พ ั ฒ น า
โครงสรางพ้ืนฐาน 
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(3) การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลเมืองอางศิลาจาก
การศึกษาสภาพแวดลอมของเทศบาลเมืองอางศิลาโดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังในและภายนอก สามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้ 

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลเมืองอางศิลา เปนการวิเคราะหศักยภาพและ 
ความพรอมภายใน โดยมุงทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของเทศบาลเมืองอางศิลา โดยสรุปดังนี้ 

 จุดแข็ง ( Strengths ) 

1. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ เปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว โดยมีหมูบาน  
OTOP ตนแบบ ตำบลอางศิลา ซ่ึงมีสินคาประเภทผลิตภัณฑท่ีแปรรูปจากหิน , ผลิตภัณฑอาหารทะเลสดและ  
แปรรูป , ตลาดเกา “อางศิลา 2419” และสะพานปลาอางศิลา 

2. เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีอยูใกลกรุงเทพมหานคร โดยอยูหางประมาณ 76.38 กิโลเมตร  
     ใชเวลาเดินทางประมาณ  1-2  ชั่วโมง   

3. พ้ืน ท่ีการประมงมีความอุดมสมบูรณ  การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝ ง  
     มีศักยภาพ ทำใหผลผลิตทางการประมงมีคุณภาพ และมีปริมาณมาก 

4. มีแหลงทองเท่ียวเชิ งอนุรักษ  และวัฒนธรรม  คือ วัดอางศิลา ภาพโบราณวัดเสม็ด  
     ศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ พระตำหนักมหาราชและพระตำหนักราชินี   

5. มีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณ เชน ประเพณีกองขาว ประเพณีวันสงกรานต - 
     วันไหล ประเพณีตรุษจีน ประเพณีวันเขาพรรษา 

6. มีสภาพภู มิศาสตร ท่ี เอ้ือตอการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เชน  
      ชายหาดอาง-ศิลา   

7. มีการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการประมง เชน ทาเทียบเรือ และอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ  
8. ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐสวนใหญเปนประชาชนในพ้ืนท่ี การโยกยายจึงมีนอย  

     ทำใหมีความตอเนื่องของการดำเนินงานและนโยบาย 
9. ประชาชนสวนใหญมีความรูข้ันต่ำในระดับการศึกษาภาคบังคับ ทำใหมีความตื่นตัวในการ

      พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  
10. ทำเลท่ีต้ังเหมาะสำหรับเปนแหลงท่ีอยูอาศัย เนื่องจากอยูระหวางอำเภอเมืองชลบุรี  

      กับหาดบางแสน พรอมท้ังมีเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอหลายเสนทาง 

 จุดออน ( Weaknesses )  

1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลยังไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ และการ
      พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว จึงพัฒนาไดไมเต็มท่ี และไมสอดคลองกับสภาพความเปน
      จริงและความตองการของประชาชน และนักทองเท่ียว 

2. ตองมีการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ระบบ
      การจราจรและขนสงภายใน ใหมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ่ือแกไขปญหาจราจร 
      เนื่องจากเปนเสนทางท่ีผานไปยังหาดบางแสน ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาพักผอน 
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3. ยังขาดระบบการควบคุม และปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก 
      ประชาชนและนักทองเท่ียว ทำใหประชาชน และนักทองเท่ียว มีความรูสึกไมปลอดในชีวิต
      และทรัพยสิน  โดยเฉพาะความปลอดภัยบนถนน และภายในท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยูอาศัย
      ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร   

4. ยังขาดการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท้ังในดานระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  
      และระบบสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชนและ
      นักทองเท่ียว 

5. ความสามารถในการขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และสิ่งแวดลอม ยังมีขอจำกัดท้ังทางดาน
     พ้ืนท่ี และดานงบประมาณ 

6. ขาดแคลนสถานท่ีออกกำลังกาย สวนสาธารณะ และสถานท่ีจัดกิจกรรมดานสันทนาการท่ีได
      มาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

7. การจัดการบริการดานสวัสดิการสังคมสำหรับผูดอยโอกาสทางสังคม คนชรา และเด็ก  
      ไมสามารถดำเนินการไดท่ัวถึง อันเนื่องมาจากปญหาขาดแคลนงบประมาณ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝงทะเลถูกทำลาย และลดลง
      อยางรวดเร็ว เนื่องจากขาดการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และมี 
       ประสิทธิภาพ    

9.  การบริหารจัดการใหภาคประชาชนมีสวนกำหนดทิศทางการพัฒนา ขาดกระบวนการมีสวน
       รวมของประชาชน การปกครองสวนทองถ่ินไมเขมแข็ง   

10. ผูประกอบการขาดศักยภาพในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และวัตถุดิบ เพ่ือนำไปสูการสราง
                 มูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาดานการตลาดและแหลงจำหนาย 
        การใชสัญลักษณของผลิตภัณฑ และการระดมทุน 

11. การบริการดานน้ำประปาไมเพียงพอกับความตองการ แหลงน้ำธรรมชาติขาดแคลน            
        คูคลองตื้นเขิน ขาดแหลงกักเก็บน้ำผิวดิน ทำใหเกิดปญหาภัยแลง และปญหาน้ำทวมขัง   

12. สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบไมสามารถใหบริการ และอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนได
        อยางมีประสิทธิภาพ 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลเมืองอางศิลา เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกของเทศบาลเมืองอางศิลา โดยมุงทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลเมืองอางศิลาโดยสรุปเปน
ภาพรวม ท่ีสงผลตอการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอางศิลา โดยสรุปผลไดดังนี้ 

 โอกาส ( Opportunities )  

1. รัฐบาลมีนโยบายหลักท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนเมือง หรือจังหวัดท่ีมีศักยภาพในดาน 
                การทองเท่ียว 

2 . พ้ื น ท่ี อยู ไม ไกลจากท าอากาศยานสุ วรรณ ภู มิ  ท างหลวงแผ น ดิน  หมาย เลข  3                 
       (ถนนสุขุมวิท) ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาการทองเท่ียวโดยตรงโดยเฉพาะในดานการคมนาคม
       และขนสง 

3. จังหวัดหรือพ้ืนท่ีโดยรอบเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรในการทองเท่ียว และการคาในระดับภูมิภาค  
      ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาการทองเท่ียว 
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4.  ความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระแสอนุรักษ กอใหเกิดโอกาส  
       และประโยชนเชิงอนุรักษจากทรัพยากรธรรมชาติ  

5.  มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ท้ังในพ้ืนท่ี  
       และพ้ืนท่ีใกลเคียงทำใหมีการพัฒนาคน และแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

6. มีโครงการความรวมมือแบบบูรณาการระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
      และหนวยงานตางๆ จึงทำใหการพัฒนา และการบริหารงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
      เปนการเสริมสรางความรวมมือในการทำงาน และเพ่ิมความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวน
      ทองถ่ิน 

 อุปสรรค ( Threats )  

1. มีประชากรแฝง และแรงงานตางดาวเขามาอาศัย และประกอบอาชีพอาศัยอยูภายในพ้ืนท่ี
      เปนจำนวนมาก กอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ และปญหาอาชญากรรม   

2. โครงสรางถนนเครือขายเชื่อมโยง ระหวางพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง ยังไม 
               ครอบคลุมและท่ัวถึงในเขตพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเสนทางเชื่อมโยงเฉพาะแหง หรือจุดโดยตรง เกิด
     ปญหาความหนาแนนของการจราจรในชวงเทศกาล หรือวันหยุด 

3. สถานศึกษาในพ้ืนท่ี ยังขาดแคลนอาคารสถานท่ี อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมท้ัง
      อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอน ทำใหตองจัดสรรงบประมาณ
               อุดหนุนใหกับสถานศึกษา 

4. การแพรระบาดของยาเสพติด ซ่ึงเกิดจากปญหาครอบครัว ความรูเทาไมถึงการณ และ
      ประชาชนขาดความรูความเขาใจ ทำใหเกิดปญหาทางสังคม และปญหาอาชญากรรม 

5. สถานการณทางการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีความไมแนนอน การคา การลงทุนจาก
     ภาคเอกชนมีความเสี่ยง สงผลตอการกระจายรายไดของประชาชนท่ีชะลอตัว 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
        ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอางศิลานั้น ไดทำการ
ประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  โอกาส (Opportunity : O)  
  ๑. ประชาชนใหการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  ๒. เขตเทศบาลเมืองอางศิลา ดำเนินกิจการ การบริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
                ครอบคลุมอยูในเขตเทศบาล เชน ไฟฟา ประปา เปนตน  
  ๓. เทศบาลเมืองอางศิลาเปนพ้ืนท่ีติดชายทะเล สามารถปรับพัฒนาภูมิทัศนเพ่ือเสริมสราง
       บรรยากาศท่ีดีเพ่ือเปนท่ีพักผอนแกนักทองเท่ียว 

 อุปสรรค (Threat=T)  
  1. ความเจริญเติบโตของเมืองท่ีเกิดจากการเรงพัฒนา เชน การกอสรางตึก บาน อาคาร  
      ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เชน ฝุนละออง , มลพิษทางเสียง 
      เปนตน  
  2. การกอสรางหมูบานจัดสรรบางแหงประสบปญหา วางทอระบายนำ้ไมไดมาตรฐาน  
      มีการกอสรางอาคารปดก้ันทางระบายน้ำ จึงทำใหเกิดปญหาน้ำทวมขังตามมา 



๕๖ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 

 2) ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 

 โอกาส (Opportunity : O)  
  ๑. มีทรพัยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสวยงาม มีปาชายเลนอยูในเขตเมือง  
  ๒. การเปนเมืองทองเท่ียวทำใหมีนักทองเท่ียวเขามาพัก ทำใหสามารถกระตุนเตือนประชาชนให
      หันมาสนใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน เพ่ือเสริมสราง/สนับสนุนแหลง
               ทองเท่ียวใหมีสภาพสมบูรณ อันเปนผลใหประชาชนเกิดรายไดท้ังทางตรงและทางออม  
  ๓. ไดรับความสนใจและรวมมือจากหนวยงานทองถ่ินดวยกันในการรวมกันจัดการเก่ียวกับ
      สิ่งแวดลอมของจังหวัดชลบุร ีเชน ปญหาขยะมูลฝอย ฟนฟูปาชายเลน      

 อุปสรรค (Threat : T)  
  1. การรับภาระหนักในการรองรบัปริมาณขยะในพ้ืนท่ี การเชาพ้ืนท่ีในการท้ิงขยะ 
  ๓. การเปนศูนยกลางความเจริญของจังหวัดในดานตาง ๆ สงผลใหเกิดผลกระทบตอ 
      สภาพแวดลอม เชน ปญหามลพิษตาง ๆ  
  ๔. สภาวะโลกรอน (Global Warming) ท่ีสงผลกระทบท่ัวโลก  
  ๕. ฤดูกาลสงผลกระทบตอการดาเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยโดยเฉพาะฤดูฝน เนื่องจากทำให
               สภาพพ้ืนท่ี ฝงกลบมีลักษณะลื่น รถบรรทุกขนยายทำงานไมสะดวกและขยะสงกลิ่นเหม็น 

 3) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 โอกาส (Opportunity : O)  
  ๑. เปนศูนยกลางความเจริญของจังหวัด มีหนวยงานราชการ เอกชน ธนาคาร หางสรรพสินคา 
      รานคา รานอาหาร ทำใหเกิดการสะพัดหมุนเวียนของเงินในพ้ืนท่ีในปริมาณมาก  
  ๒. การเปนเมืองทองเท่ียว กอใหเกิดรายไดท้ังทางตรงและทางออมแกประชาชนในเขตเทศบาล 
      เม่ือนักทองเท่ียวเขามาเท่ียว ไมวาจะเปนการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค การเขาพักในโรงแรม
      และเกสทเฮาส ตางๆ เปนตน  
  ๓. รัฐบาลมีนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจใหประชาชนมีรายไดมากข้ึน  
  ๔. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการเพ่ิมรายไดดานการทองเท่ียว  
  ๕. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในดานการทองเท่ียว 

 อุปสรรค (Threat : T)  
  ๑. สถานการณของโลกและประเทศ เชน ภาวะน้ำมันแพง สงผลใหสินคามีราคาสูงข้ึน รวมท้ัง
      การกอความไมสงบ หากความรุนแรงขยายตัวจะสงผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน  
  ๒. คาครองชีพจังหวัดชลบุรีคอนขางสูง รวมท้ังงานคาราวานสินคามีมากเกินไปสงผลตอ 
      เศรษฐกิจของ พอคาแมคาในเขตเทศบาล  
  ๓. การเขามาของหางขนาดใหญท่ีสงผลท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการรายยอยในจังหวัด 
  4. การแขงขันมีสูง โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว ซ่ึงมุงเนนรายไดเปนหลัก
      มากกวามุงเนนการบริการท่ีประทับใจและนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
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 4) ดานการพัฒนาสังคม 

 โอกาส (Opportunity=O)  
  ๑. มีหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ พรอมในการเขามาประสานงานรวมมือกัน
      ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน  
  ๒. การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชวยใหเทศบาลสามารถดูแลดานสุขภาพ
      อนามัยของประชาชนไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  
  ๓. มีหนวยงานหรือสถาบันทางศาสนา อาทิ วัด มัสยิด โบสถคริสต มูลนิธิ ศาลเจา ในสัดสวนท่ี
      เหมาะสมตอประชากร ทำใหเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและ
      ประชาชน  
  ๔. ในเขตเทศบาลมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทำใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก
      เด็กเยาวชนไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  ๕. เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับประชาชน  

 อุปสรรค (Threat : T)  
  ๑. คาครองชีพสูง การดำเนินชีวิตของผูมีรายไดนอยคอนขางลำบาก  
  ๒. ปญหายาเสพติด ทำใหเกิดปญหาสังคมท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยู  
  ๓. การครอบงำทางวัฒนธรรมของยุคขอมูลขาวสารไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ จากสื่อท้ัง
      ในและตางประเทศ ตลอดจนคานิยมเก่ียวกับการบริโภคนิยมท่ีสงผลตอวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง
      ไปของเยาวชน และประชาชนในปจจบุัน 

 5) ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 โอกาส (Opportunity : O)  
  ๑. การไดรับการอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพตางๆ  
  ๒. การไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน  
  ๓. การตรวจประเมินการบริหารจัดการท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ทำใหเกิดการตื่นตัวและพัฒนาองคกร  
  ๔. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน  

 อุปสรรค (Threat : T)  
  ๑. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากสวนกลางในลักษณะการสั่ งการจากเบื้องบนลงมา  
      (Top Down) เปนอุปสรรคตอการทางานของทองถ่ินในบางครั้ง  
  ๒. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีนอยและใชเวลาพอสมควรกวาจะไดรับ ซ่ึงเม่ือ
     ไดรับก็ลาชาไมเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีวางไว 
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สวนท่ีสวนท่ี  33  
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  

  
  
  

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน  ((พ.ศ. พ.ศ. 25625666--25257070))    
เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอางศิลาอางศิลาอางศิลา   
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การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ (พ.ศ.2566 - 2570)  

ของเทศบาลเมืองอางศิลา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี 

 
ยุทธศาสตร 

 
ดาน 

 
แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
งานสนับ 

สนุน 

1. ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานบริหารชุมชนและ
สังคม 
ดานการเศรษฐกิจ  

- แผนงานศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- กองการศึกษา 
 
- กองชาง 

- 
 
 

2. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
และการจัดการชายฝง 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
                             

ดานการเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะชุมชน 
-แผนงานศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 

- กองสาธารณสุขฯ 
 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 

- 
 

3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
  

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานการสาธารณสุขฯ 
- แผนงานการศึกษา 
 

- สำนักปลัดฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองการศึกษา          
                   

- 
 

4. ดานการพัฒนาสังคม ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 

 

                                                        

-แผนงานการศึกษา      
-แผนงานการสาธารณสุขฯ    

-แผนงานสังคมสงเคราะห       

-แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนนัทนาการ     

-แผนงานงบกลาง                   

            

- สำนักปลัดฯ 
- กองสาธารณสุขฯ                    

- สำนักปลัดฯ        

- กองการศึกษา                                  

- สำนักปลัดฯ                                      

                       

- 
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การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ (พ.ศ.2566 - 2570)  

ของเทศบาลเมืองอางศิลา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี 

 
ยุทธศาสตร 

 
ดาน 

 
แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย 
งานสนับ 

สนุน 

5. ดานการพัฒนาการเมือง ดานบริหารท่ัวไป  - แผนงานศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง                                                     
 
-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- สำนักปลัดฯ 
- กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 
- กองการเจาหนาท่ี   
- สำนักปลัดฯ 

- 
 
 

 
รวม 

 
5 

 
4 

 
10 

 
6 

 
- 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 500,000 1 1,000,000  -  -  -  -  -  - 2 1,500,000
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 8,799,000 10 26,981,000 2 2,940,000 5 22,450,000 5 99,050,000 31 160,220,000

รวม 10 9,299,000 11 27,981,000 2 2,940,000 5 22,450,000 5 99,050,000 33 161,720,000
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
    การจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 6 34,976,000 6 34,976,000 6 34,976,000 6 34,976,000 6 34,996,000 30 174,900,000
   2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000
   3.2 แผนงานการเกษตร 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 10 600,000

รวม 9 35,396,000 8 35,096,000 8 35,096,000 8 35,096,000 8 35,116,000 45 177,000,000
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
    2.1 แผนงานการศึกษา 14 10,268,390 14 10,268,440 14 10,268,440 14 10,268,440 14 10,268,440 70 10,268,440
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 4 3,081,440 4 3,081,440 4 3,081,440 4 3,081,440 4 3,081,440 20 15,407,200
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 5 650,000
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 400,000 4 400,000 6 2,400,000 4 400,000 4 400,000 22 4,000,000
    4.1 แผนงานงบกลาง 3 47,720,000 3 47,720,000 3 47,720,000 3 47,720,000 3 47,720,000 15 238,600,000

รวม 26 61,599,830 26 61,599,880 28 63,599,880 26 61,599,880 26 61,599,880 132 268,925,640
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 5065400.00 19 5065400 19 5,065,400 19 5,065,400 19 5,065,400 95 25,327,000
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 1,405,000 8 1,405,000 8 1,405,000 8 1,405,000 8 1,405,000 40 7,025,000
   2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 200,000 - - - -  -  - 1 200,000
   4.1 แผนงานงบกลาง 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวม 29 6,970,400 28 6,770,400 28 6,770,400 28 6,770,400 28 6,770,400 141 34,052,000
รวมท้ังส้ิน 74 113,265,230 73 131,447,280 66 108,406,280 67 125,916,280 67 202,536,280 351 641,697,640

แบบ ผ. 01

ปี  2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

60

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า - 1,000,000 - - - 1 โครงการ บริเวณโดยรอบ ศษ.

รางระบายน ้ารูปตัวยู โดยรอบพิพิธภัณฑ์ ตัวยู โดยรอบพิพิธภัณฑ์ (งบ อปท.) พิพิธภัณฑ์เฉลิม
โดยรอบพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 72 พระเกียคติ 72
เฉลิมพระเกียรติ 72 72 พรรษามหาราช พรรษามหาราช ขนาด พรรษามหาราช
พรรษามหาราช 0.30 เมตร ลึก 0.30 ไม่มีน ้าท่วมขัง

เมตร ไม่น้อยกว่า สร้างความ
300 เมตร ปลอดภัย

ให้แก่ประชาชน

แบบ ผ.02

61

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
       2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการขยายเขต เพ่ือขยายเขตท่อเมน ขยายท่อเมนประปา 500,000 - - - - มีการเดินท่อ ระบบการจ่าย ศษ.

ประปาพิพิธภัณฑ์เฉลิม ประปาให้เป็นไปตาม ให้มีขนาดท่อส่งน ้า (งบ อปท.) จากเมนประปา น ้าประปามี
72 พรรษามหาราช มาตรฐานของการ ประปาขนาดใหญ่ขึ น ให้มีขนาดท่ี ปริมาณน ้าท่ี
(ขนาดเป็นตามมาตรฐาน ประปาส่วนภูมิภาค ใหญ่ขึ น 1 มากขึ นเพียง
ของการประปาส่วน โครงการ พอกับการจ่าย
ภูมืภาค เข้าระบบน ้าภาย

ในพิพิธภัณฑ์ฯ

แบบ ผ.02

62

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างตั งแต่ 4.00-5.00  - 700,000  -  -  - 675 ตร.ม.  -ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน  เมตร หนา 0.15 (งบ อปท.) ความสะดวกในการ
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 150 เมตร คมนาคม
บริเวณแยกซอยบุญอารีย์ สะดวกและปลอด พร้อมก่อสร้างท่อ  -แก้ไขปัญหาน ้า
(เสม็ด-อ่างศิลา 7) ภัยย่ิงขึ น ระบายน ้าคอนกรีต ท่วมขัง
(ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว) ม.3 เสริมเหล็กขนาดเส้น
ต.เสม็ด ผ่านศูนย์กลาง 0.60

เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม 150
เมตร คิดเป็นพื นท่ี
ด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

63

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ช่วงท่ี 1 กว้างตั งแต่  - 1,150,000  -  -  - 1,111 ตร.ม.  -ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน  2.00-5.00 เมตร (งบ อปท.) ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง หนา 0.15 เมตร ยาว การคมนาคม
บริเวณแยกซอยบุญอารีย์ สะดวกและปลอด 290 เมตร พร้อมก่อ  -แก้ไขปัญหาน ้า
(เสม็ด-อ่างศิลา 7) ภัยย่ิงขึ น สร้างท่อระบายน ้า ท่วมขัง
(ชุมชนบ้านหัวโพรง) คอนกรีตเสริมเหล็ก

ม. 5 ต.เสม็ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม 290
เมตร คิดเป็นพื นท่ี
ด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 1,015 ต.ร.ม.

ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
32 เมตร พร้อมก่อสร้าง
ท่อระบายน ้าคอนกรีต

แบบ ผ.02

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม 32 
เมตร คิดเป็นพื นท่ี
ด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

65

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างตั งแต่ 5.00-8.00  - 2,700,000  -  -  - 2,697 ตร.ม.  -ประชาชนได้ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เมตร หนา 0.15 เมตร (งบ อปท.) รับความสะดวก
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง ยาว 415 เมตร พร้อม ในการคมนาคม
บริเวณหลังอู่ สะดวกและปลอด ท่อระบายน ้าคอนกรีต  -แก้ไขปัญหา
เพขรการาจ ภัยย่ิงขึ น เสริมเหล็ก ขนาดเส้น น ้าท่วมขัง
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) ผ่านศูนย์กลาง 0.60
ม.6 ต.เสม็ด เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวรวม 415
เมตร คิดเป็นพื นท่ี
ด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 2,697
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

66

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างสะพานทางเดิน  -  -  -  - 400,000 48  -ประชาชนได้รับ กช

ทางเท้าคอนกรีตเสริม สะดวกและปลอดภัย เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อปท.) ตร.ม. รับความสะดวก

เหล็กบริเวณซอยข้าง ในการสัญจร กว้างตั งแต่ 1.00-1.50 และมีความ
บ้านเลขท่ี 12/1 เมตร ยาว 39.00 เมตร ปลอดภัยย่ิงขึ น
(ซอยบ้านทิดเป๊ียก) หนา 0.10 เมตร (รวม
ม.3 ต.อ่างศิลา แผ่นพื น) พร้อมก่อ

สร้างท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ยาว 35.00
เมตร รวมบ่อพัก คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

67

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างท่อระบายน ้า  -  -  -  - 37,000,000 11,700 แก้ไขปัญหาน ้า กช

ระบายน ้าเหล่ียม ขนาด มีถนนส้าหรับใช้ในการ เหล่ียมคอนกรีตเสริม (งบ อปท.) ตร.ม. ท่วมขังในพื นท่ี

1.20x1.20 เมตร คมนาคมอย่างสะดวก เหล็ก ขนาด 1.20x
(ช่วงสุขุมวิท-ถนนมิตร และรวดเร็วย่ิงขึ น 1.20 เมตร ยาว
สัมพันธ์) บริเวณซอย และเพ่ือให้การระบาย 4,680 เมตร (รวม
18 ถนนมิตรสัมพันธ์ น ้าในพื นท่ีมีการไหล 2 ฝ่ัง) รวมบ่อพักพร้อม
(ชุมชนบ้านเสม็ดใน ผ่านได้ดีย่ิงขึ น ซ่อมแซมผิวจราจร
ม.4  ตเสม็ด) คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก กว้าง 2.50 เมตร ยาว
ม. 6 ต.เสม็ด) 4,680 เมตร  หนา
(ชุมชนบ้านหนองย่ีพร้า 0.15 เมตร  คิดเป็น
ม.4 ต.บ้านปึก) พื นท่ีด้าเนินการทั ง
(ชุมชนบ้านหนองเพชร หมดไม่น้อยกว่า 
ม. 6  ต.บ้านปึก) 11,700  ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

68

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  - 740,000  -  - 682 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวก
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 5.00-6.00 เมตร ยาว ในการคมนาคม
รวมบ่อพัก บริเวณ สะดวกและปลอด 124.00 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
ปลายสะพานข้าม ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อมก่อ ท่วมขังในพื นท่ี
แยกมิตรสัมพันธ์ สร้างท่อระบายน ้า
ถนนข้าวหลามไป คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางถนนสุขุมวิท ขนาดเส้นผ่าศูนย์
(ชุมชนบ้านสวน กลาง 0.60 เมตร ยาว
หมาก ม.5 ต.บ้านปึก) 124 เมตร รวมบ่อพัก

คิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า
682 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

69

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

70



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 830,000  -  -  - 2,214 ประชาชนได้ กช

หินคลุกบริเวณตรง มีถนนใช้ใน กว้างตั งแต่ 3.00-6.00 (งบ อปท.) ตร.ม. รับความสะดวก

ข้ามหมู่บ้านศศิลา การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 410 เมตร ในการคมนาคม
ออกถนน 3134 เสม็ด- สะดวกและปลอด หนาตั งแต่ 1.00 -
อ่างศิลา (หลังเซเว่น) ภัยย่ิงขึ น 1.40 เมตร คิดเป็น
(ชุมชนบ้านหัวโพรง พื นท่ีด้าเนินการทั ง
ม. 5  ต.เสม็ด) หมดไม่น้อยกว่า 

2,214  ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

70

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - 1,200,000  -  -  - 532 ประชาชนได้รับ กช.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 3.00-4.00 เมตร ยาว การคมนาคม
บริเวณแยกซอย 18 สะดวกและปลอด 152.00 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
ถนนมิตรสัมพันธ์ ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อมก่อ ท่วมขังในพื นท่ี
(ตรงข้ามซอยแม่เล่ียม) สร้างท่อระบายน ้า
 (ชุมชนบ้านเสม็ดนอก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.6 ต.เสม็ด) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 เมตร ยาว 152
เมตร รวมบ่อพัก คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  -  - 60,000,000 11,130 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 6.00-8.00 เมตร การคมนาคม
รวมบ่อพักบริเวณปาก สะดวกและปลอด ยาว 1,590 เมตร แก้ไขปัญหาน ้า
ทางซอย 12 ถนน ภัยย่ิงขึ น หนา 0.15 เมตร ท่วมขังในพื นท่ี
มิตรสัมพันธ์ถึงซอย 14 พร้อมก่อสร้างท่อ
ถนนมิตรสัมพันธ์ ระบายน ้าส่ีเหล่ียม
บรรจบคลองขโมย ขนาด 1.80x1.80
(ชุมชนบ้านสวนมะม่วง เมตร ยาว 1,590 
ม.2 ต.บ้านปึก) เมตร รวมบ่อพัก คิด
(ชุมชนบ้านหัวโพรง เป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ม. 5  ต.เสม็ด) ทั งหมดไม่น้อยกว่า

11,130 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

72

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  - 4,000,000  - 3,955 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 6.00-8.00 เมตร การคมนาคม
บริเวณซอยซากพุดซา สะดวกและปลอด ยาว 565 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
ผ่านหลังป่าช้าฝ่ังศพ ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อมก่อ ท่วมขังในพื นท่ี
ออกหมู่บ้านแกรนด์ สร้างท่อระบายน ้า
ทรัพย์มงคล (ชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซากพุดซาร่วมใจ ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
ม.4 ต.ห้วยกะปิ) กลาง 0.60 เมตร

คิดเป็นพื นท่ีด้าเนิน
การทั งหมดไม่น้อย
กว่า 3,955 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

73

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  -  - 950,000 738 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 4.00-5.00 เมตร การคมนาคม
บริเวณแยกซอยเส้น สะดวกและปลอด ยาว 164 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
แบ่งเขต ต้าบลบ้านปึก ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อมก่อ ท่วมขังในพื นท่ี
-เสม็ด (เยื องหมู่บ้าน สร้างท่อระบายน ้า
คาซาลูน่า) (ชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเสม็ดนอก ม.6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ต.เสม็ด) 0.60 เมตร คิดเป็นพื น

ท่ีด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 738 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - 261,000  -  -  - 212 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 53 เมตร การคมนาคม
บริเวณแยกซอย 17 สะดวกและปลอด หนา 0.15 เมตร พร้อม แก้ไขปัญหาน ้า
มิตรสัมพันธ์  ม. 6 ภัยย่ิงขึ น อสร้างท่อระบายน ้า ท่วมขังในพื นท่ี
ต. บ้านปึก คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.06 เมตร รวมบ่อ
พัก จ้านวน 5 บ่อและ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร รวมบ่อพัก
จ้านวน 5 บ่อ คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการทั ง
หมดไม่น้อยกว่า 212
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 175,000  -  -  -  - 135 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 3.00-6.00 เมตร ยาว การคมนาคม
บริเวณซอย 15 ถนน สะดวกและปลอด 30 เมตร พร้อมก่อ แก้ไขปัญหาน ้า
มิตรสัมพันธ์ (โรงเหล็ก) ภัยย่ิงขึ น สร้างท่อระบายน ้า ท่วมขังในพื นท่ี
ม.6 ต.บ้านปึก คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร รวมบ่อพัก 
จ้านวน 3 บ่อ คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 135 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

76

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 90,000  -  -  -  - 72 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 12.00 เมตร การคมนาคม
บริเวณปากซอย 13 สะดวกและปลอด หนา 0.15 เมตร และ แก้ไขปัญหาน ้า
 ม.4 ต.ห้วยกะปิ ภัยย่ิงขึ น และก่อสร้างท่อระบาย ท่วมขังในพื นท่ี

น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 12 เมตร 
คิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า
72 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  -  - 700,000 672 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 112.00 การคมนาคม
รวมบ่อพักบริเวณซอย สะดวกและปลอด  เมตร หนา 0.15 แก้ไขปัญหาน ้า
หลังร้านโอเค แยก ภัยย่ิงขึ น เมตร และก่อสร้างท่อ ท่วมขังในพื นท่ี
ซอย 1 (ชุมชนบ้าน ระบายน ้าคอนกรีต
เนินมะกอกใน ม.7 เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ต.เสม็ด) ผ่านศูนย์กลาง 0.60

เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 112 เมตร คิด 
เป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า
672 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการขยายไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชนได้ ขยายไหล่ทางคอนกรีต  - 300,000  -  -  - 360 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 1.00- (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

บริเวณหลังหมู่บ้าน การสัญจรอย่าง 4.00 เมตร ยาว 90 การคมนาคม
แกรนคาซ่า (ชุมชน สะดวกและปลอด เมตร หนา 0.15 เมตร 
บ้านปากคลองโรงนาค ภัยย่ิงขึ น คิดป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ม.5 ต.อ่างศิลา) ทั งหมดไม่น้อยกว่า

360 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

79

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,000,000  -  -  -  - 990 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 5.00-6.00 เมตร ยาว การคมนาคม

บริเวณซอย 9 ถนน สะดวกและปลอด 180 เมตร หนา 0.15 แก้ไขปัญหาน ้า

ประชาสุนทร (ชุมชน ภัยย่ิงขึ น เมตร พร้อมก่อสร้าง ท่วมขังในพื นท่ี

บ้านปากคลองโรงนาค ท่อระบายน ้าคอนกรีต

ม.5 ต.อ่างศิลา) เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร ยาว 180 เมตร
รวมบ่อพัก คิดเป็นพื นท่ี
ด้าเนินการทั งหมดไม่
น้อยกว่า 990 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  - 2,200,000  -  - 1,800 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 4.00-6.00 เมตร การคมนาคม
บริเวณซอยโรงแบต สะดวกและปลอด ยาว 360 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
เตอร่ี (ต่อจากของ ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อม ท่วมขังในพื นท่ี
เดิม) ออกซอยส้านัก ก่อสร้างท่อระบายน ้า
สงฆ์พรหมสุนทร คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ชุมชนบ้านหัวโพรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ม. 5  ต.เสม็ด) 0.60 เมตร ยาว 360 
เมตร หรือคิดเป็นพื น
ท่ีด้าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

81

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือให้การระบายน ้า ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  - 8,000,000  - 90 แก้ไขปัญหาน ้า กช

ระบายน ้า บริเวณใต้ ในพื นท่ีมีการไหลผ่าน เสริมเหล็ก (ดันท่อลอด) (งบ อปท.) ตร.ม. ท่วมขังในพื นท่ี

สะพานข้าวหลาม ได้ดีย่ิงขึ น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
จ้านวน 2 จุด 1.00 เมตร
1.ลอดถนนสุขุมวิท จุด 1 ลอดถนนสุขุมวิท
2.ลอดถนนข้าวหลาม ยาว 60 เมตร พร้อม
จากซอยวิลเลจไปทาง บ่อพัก
ทิศใต้ (ชุมชนบ้าน จุด 2 ลอดถนนข้าว
การุณย์ ม.5 หลามจากซอยวิลเลจ
ต.ห้วยกะปิ) ไปทางทิศใต้ ยาว

30 เมตร พร้อมบ่อพัก
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างท่อระบายน ้า  -  -  - 4,000,000  - 1,050 ประชาชนได้รับ กช

ระบายน ้าส่ีเหล่ียม มีถนนใช้ใน ส่ีเหล่ียม ขนาด 1.20 x (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมซ่อมแซมผิว การสัญจรอย่าง 1.20 เมตร ยาว 420 การคมนาคม
จราจร บริเวณซอย สะดวกและปลอด เมตร รวมบ่อพักพร้อม แก้ไขปัญหาน ้า
18 ถนนมิตรสัมพันธ์ ภัยย่ิงขึ น ซ่อมแซมผิวจราจร ท่วมขังในพื นท่ี
(หมู่บ้านชลช่ืนถึงคลอง คอนกรีตเสริมเหล็ก
หอพักเพชรสงฆ์) กว้าง 2.50 เมตร
(ชุมชนบ้านเสม็ดใน ยาว 420 เมตร
ม.4 ต.เสม็ด) หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

83

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - 16,500,000  -  -  - 4,320 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 6.00- (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 10.00 เมตร การคมนาคม
ส่ีเหล่ียมบริเวณซอย สะดวกและปลอด ยาว 480 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
13 ถนนมิตรสัมพันธ์ ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อมก่อ ท่วมขังในพื นท่ี
(ช่วงต่อจากของเดิม สร้างท่อระบายน ้า
ถึงทางแยกเข้าครัว ส่ีเหล่ียม ขนาด
ลุงทรง) (ชุมชนบ้านปึก 1.20x1.20 เมตร ยาว
เล็กม.3 ต.บ้านปึก) 960 เมตร รวมบ่อพัก

(ความยาวรวม 2 ฝ่ัง)
คิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
4,320 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

84

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  - 5,500,000  - 3,500 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 5.00-9.50 เมตร การคมนาคม
บริเวณหมู่บ้านชวนใจ สะดวกและปลอด ยาว 550 เมตร หนา แก้ไขปัญหาน ้า
นิเวศน์ (ชุมชนบ้านไทย ภัยย่ิงขึ น 0.15 เมตร พร้อมก่อ ท่วมขังในพื นท่ี
ม.1 ต.อ่างศิลา) สร้างท่อระบายน ้ารวม

บ่อพักขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง0.60 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร
(รวม 2 ฝ่ัง) คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการทั ง
หมดไม่น้อยกว่า 3,500
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

85

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  - 950,000  - 636 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 159 เมตร การคมนาคม
รวมบ่อพักบริเวณ สะดวกและปลอด หนา 0.15 เมตร แก้ไขปัญหาน ้า
ซอยครัวดูนกตกปลา ภัยย่ิงขึ น พร้อมก่อสร้างท่อ ท่วมขังในพื นท่ี
(ชุมชนบ้านไทย ม.1 ระบายน ้าคอนกรีต
ต.อ่างศิลา) เสริมเหล็กขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร รวมบ่อพัก ยาว
159 เมตร คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการทั ง
หมดไม่น้อยกว่า 636
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

86

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - 2,500,000  -  -  - 2,500 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 4.00-6.00 เมตร การคมนาคม
รวมบ่อพักบริเวณ สะดวกและปลอด ยาว 426 เมตร แก้ไขปัญหาน ้า
หมู่บ้านชลสุข ซอย ภัยย่ิงขึ น หนา 0.15 เมตร พร้อม ท่วมขังในพื นท่ี
9 (ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว ก่อสร้างท่อระบายน ้า
ม.3 ต.เสม็ด) คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร รวมบ่อ
พักยาว 426 เมตร
คิดเป็นพื นท่ีด้าเนิน
การทั งหมดไม่นัอยกว่า
 2,500 ตร.ม.ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

87

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - 840,000  -  -  - 600 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 150 เมตร การคมนาคม
บริเวณซอยแยกซอย สะดวกและปลอด คิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการ แก้ไขปัญหาน ้า
ครัวลุงทรง ม.3 ภัยย่ิงขึ น ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ท่วมขังในพื นท่ี
 ต.บ้านปึก โดยรื อผิวถนนแอส

ฟัลท์ติกเดิม พร้อมท่อ
ท่อระบายน ้าเดิมออก 
 -ก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก กว้าง
4.00 เมตร ยาว
150 เมตร คิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.
พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์

แบบ ผ.02

88

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักและบ่อ
รับ รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

แบบ ผ.02

89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 284,000  -  -  -  - 212 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 53 เมตร การคมนาคม
บริเวณแยกซอย 17 สะดวกและปลอด คิดเป็นพื นท่ีด้าเนิน แก้ไขปัญหาน ้า
มิตรสัมพันธ์ ม.6 ภัยย่ิงขึ น การไม่น้อยกว่า 212 ท่วมขังในพื นท่ี
ต.บ้านปึก ตร.ม. พร้อมก่อสร้าง

ท่อระบายน ้าคอน
กรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร รวมบ่อ
บ่อพักและบ่อรับ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,000,000  -  -  -  - 2,757 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 2.50-4.00 เมตร ยาว การคมนาคม
บริเวณแยกซอย 22 สะดวกและปลอด 753 เมตร หนา 0.15 แก้ไขปัญหาน ้า
มิตรสัมพันธ์ ม.5,6 ภัยย่ิงขึ น เมตร พร้อมก่อสร้างท่อ ท่วมขังในพื นท่ี
ต.บ้านปึก ระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 753 เมตร คิด
เป็นพื นท่ีด้าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า
2,757 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

91

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,300,000  -  -  -  - 800 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 3.50-4.00 เมตร ยาว การคมนาคม
บริเวณแยกซอย 4 สะดวกและปลอด 200 เมตร หนา 0.15 แก้ไขปัญหาน ้า
มิตรสัมพันธ์ ม.1 ต.อ่างศิลา ภัยย่ิงขึ น เมตร พร้อมก่อสร้างท่อ ท่วมขังในพื นท่ี
ต.อ่างศิลา ระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 200 เมตร คิด
พื นท่ีด้าเนินการทั ง
หมดไม่น้อยกว่า
800 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

92

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 600,000  -  -  -  - 437 ประชาชนได้รับ กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน

พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 3.50-4.00 เมตร ยาว การคมนาคม
บริเวณแยกซอย สะดวกและปลอด 115 เมตร หนา 0.15 แก้ไขปัญหาน ้า
ทีปกรวงศ์ 2 ภัยย่ิงขึ น เมตร พร้อมก่อสร้างท่อ ท่วมขังในพื นท่ี
ม.5 ต.อ่างศิลา น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักความยาวรวมไม่
น้อยกว่า115 เมตร 
คิดเป็นพื นท่ีด้าเนิน
การทั งหมดไม่น้อย
กว่า 437 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

93

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ก่อสร้างรางระบายน ้า 150,000  -  -  -  - 25 ประชาชนได้รับ กช

ระบายน ้าคอนกรีต ให้กับประชาชน คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อปท.) ตร.ม. ความสะดวกใน
เสริมเหล็กรูปตัวยู รูปตัวยู ขนาดกว้าง การคมนาคม
บริเวณปากซอยเสถียร 0.50 เมตร ลึก แก้ไขปัญหาน ้า
วารี ม.1 ต.อ่างศิลา 0.50 เมตร ยาว ท่วมขังในพื นท่ี

50 เมตร คิดเป็นพื นท่ี
ด้าเนินการทั งหมดไม่
น้อยกว่า 25 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

94

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,200,000  -  -  -  - 880 แก้ไขปัญหาน ้า กช

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เสริมเหล็ก กว้างตั งแต่ (งบ อปท.) ตร.ม. ท่วมขังในพื นท่ี
พร้อมท่อระบายน ้า การสัญจรอย่าง 3.50-4.00 เมตร ยาว
บริเวณแยกซอยสถาพร สะดวกและปลอด 220 เมตร หนา 0.15 
(ตรงข้ามม.สายลม ภัยย่ิงขึ น เมตร พร้อมก่อสร้าง
ขมวิว) ม.4 ต.เสม็ด ท่อระบายน ้าคอน

กรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 220 เมตร 
คิดเป็นพื นท่ีด้าเนิน 
การทั งหมดไม่น้อย
กว่า 880 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

แบบ ผ.02

95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจ้างเหมาเอกชน 1.เพ่ือก้าจัดขยะมูลฝอย 1.เก็บขยะมูลฝอยในเขต 34,736,000    34,736,000    34,736,000    34,736,000    ######### ร้อยละ 100 1.ปัญหาร้องเรียน สธ.

เก็บขนและก้าจัด ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างศิลา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของพื นท่ี เร่ืองขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยภายในเขต อ่างศิลา 2.ขยะมูลฝอยถูกน้าไป ท่ีจ้างเหมา ลดลงประชาชน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 2.เพ่ือป้องกันและ ก้าจัดตามหลักสุขาภิบาล สะอาดไม่มี เกิดความพึงพอใจ

ควบคุมมิให้เกิดผล ขยะตกค้าง 2.การบริหาร
กระทบต่อสุขภาพและ จัดการด้านรักษา
ส่ิงแวดล้อมของ ความปลอดภัยมี
ประชาชนในชุมชน ประสิทธิภาพ

มากขึ น

แบบ ผ.02

96

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
      2.4 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการบริหารจัดการ 1.เพ่ือคัดแยกขยะและ 1.จัดอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนและ 1.ปริมาณขยะ สธ.

ขยะและส่ิงแวดล้อมใน น้ากลับมาใช้ใหม่ เร่ืองคัดแยกขยะและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) นักเรียนท่ีเข้าร่วม และค่าใช้จ่ายใน
เขตเทศบาลเมือง 2.เพ่ือสร้างจิตส้านึก น้ากลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมมีความรู้ การก้าจัดขยะลดลง
อ่างศิลา ในการอนุรักษ์และ จ้านวน 1 ครั ง/ปี เก่ียวกับการคัด 2.ประชาชนและ

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม แยกขยะ เยาวชนมีจิตส้านึก
ร้อยละ 80 และมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
       2.4 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นท่ี 1.เพ่ืออนุรักษ์พื นท่ี 1.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.สร้างจิต 1.พื นท่ีป่าชายเลน สธ.

ป่าชายเลน ภายใต้โครง ป่าชายเลนให้คงอยู่ จิตส้านึกให้กับประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้านึกให้ผู้เข้า คงอยู่และสมบูรณ์
การภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อย่างย่ังยืน นักเรียนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมมี 2.ประชาชนให้
ขยายผลสู่ปวงชนไทย 2.เพ่ือสร้างจิตส้านึก จ้านวน 1 ครั งต่อปี ความรู้ความ ความส้าคัญในการ
กระทรวงมหาดไทย  ให้กับประชาชนและ เข้าใจในการ ดูแลรักษาพื นท่ี

เยาวชนในการดูแล ดูแลทรัพยากร ป่าชายเลน
รักษาพื นท่ีป่าชายเลน ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
       2.4 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการลด ละ เลิก 1. เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ 1. สถานประกอบการ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ 20,000 ร้อยละ 60 ผู้ประกอบกิจการ สธ.

การใช้โฟมในเขต ประกอบการค้าอาหาร ร้านอาหาร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ (งบ อปท./ รณรงค์ประชา- ตระหนักถึงอันตราย
เทศบาลเมืองอ่างศิลา และผู้บริโภคตระหนัก 2. ผู้ประกอบการร้านใน งบอุดหนุน) สัมพันธ์โครงการ จากการใช้ภาชนะโฟม

ถึงอันตรายจากการใช้ ตลาด ลด ละ เลิก ใช้ บรรจุอาหารและ
โฟมบรรจุอาหาร โฟมบรรจุอาหาร การเลือกใช้ภาชนะ
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบ คลอบคลุมกลุ่ม ทดแทนโฟมท่ี
การค้าอาหารและผู้ เป้าหมาย ปลอดภัยต่อสุข
บริโภคลด ละ เลิกการใช้ ภาพ และสามารถ
โฟมบรรจุอาหาร ลดปริมาณขยะจาก

โฟมได้ระดับหน่ึง

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
      2.4 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการท้องถ่ินอาสา 1.เพ่ือเป็นการเฉลิม 1.ผู้บริหาร บุคลากรของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลเมือง เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว สธ.

ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติและแสดง เทศบาลเมืองอ่างศิลา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อ่างศิลา มีพื นท่ี เพ่ิมมากขึ นในเขต
"จิตอาสาสร้างป่า ออกถึงความจงรัก ตลอดจนประชาชนและ สีเขียวเพ่ิมขึ น เทศบาลเมือง
รักษ์น ้า" ภักดีต่อสถาบัน ภาคเอกชนในพื นท่ี อ่างศิลา

พระมหากษัตริย์ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิม
2.เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีป่าเป็น พระเกียรติ
แหล่งต้นน ้าในการ 2.เพ่ิมพื นท่ีสีเขียวใน
อุปโภคบริโภคและ เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ท้าการเกษตร
3.เพ่ือสร้างความรัก
ความสมัครสมาน
สามัคคี"ร่วมคิด ร่วมท้า"
ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เทศบาลเมืองอ่างศิลา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
     2.4 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการบริหารจัดการ เพ่ืออนุรักษ์และเพ่ิม 1.จัดกิจกรรมเพราะ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จัดกิจกรรม 1.จ้านวนทรัพยา สธ.

และพัฒนาชายฝ่ังในเขต ปริมาณทรัพยากร พันธ์ุปูม้า จ้านวน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพราะพันธ์ุ กรสัตว์น ้ามีปริมาณ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา สัตว์น ้าให้คงอยู่ 500 ตัว ปู้ม้าไข่นอก เพ่ิมชึ น

กระดอง

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
      2.4 แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจ้างเหมา เพ่ือดูแลบ้ารุงรักษา ท้าความสะอาด และ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ภูมิทัศน์โดย ศษ.

บริการท้าความสะอาด ภูมิทัศน์ สวนสนาม ดูแลรักษาภูมิทัศน์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รอบพิพิธภัณฑ์
และดูแลรักษาภูมิทัศน์ หญ้า ตัดแต่งก่ิงต้น ให้สะอาดเรียบร้อย เฉลิม 72 พรรษา
โดยรอบพิพิธภัณฑ์ ไม้ให้สวยงามและ สวยงาม ทรงคุณค่า มหาราช สวยงาม
เฉลิมพระเกียรติ 72 ท้าความสะอาดสวน เขตโยราณสถาน สะอาด ทรงคุณ
พรรษามหาราช สนามหญ้า โดยรอบ ค่าแก่โบราณ

พิพิธภัณฑ์เฉลิม สถาน สร้าง
พระเกียรติ 72 ความประทับใจ
พรรษามหาราช ให้แก่นักท่องเท่ียว

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
      2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์พันธุ ๑.เพ่ือสนองพรราชด าริ จัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.จัดท้าฐาน 1.เทศบาลฯ มี สธ.

กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ท้องถ่ิน ร้อยละ 5 ต่อปี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ข้อมูลทรัพยากร ฐานข้อมูลทรัพยา
พระราชด้าริสมเด็จ สยามบรมราชกุมารี ท้องถ่ินร้อย กรท้องถ่ิน
พระเทพรัตนราชสุดา 2.เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูล ละ 5 ต่อปี 2.เข้าร่วมโครง
สยามบรมราชกุมารี ทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงมี การอนุรักษ์

ทั งทรัพยากรกายภาพ พันธุกรรมพืชอัน
ทรัพยากรวัฒนธรรม เน่ืองมาจากพระ

และภูมิปัญญา ราชด้าริสมเด็จ

พระเทพรัตน
ราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
      3.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการรักน ้า รักป่า 1.เพ่ือสร้างจิตส้านึก 1.ปลูกต้นไม้ในพื นท่ี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ปลูกต้นไม้ 1.ประชาชนมี สธ.

รักษาแผ่นดิน ของประชาชนในการ เขตเทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 ครั งต่อปี จิตส้านึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม อ่างศิลา รักษาส่ิงแวดล้อม
2.เพ่ือส่งเสริมการมี 2.ประชาชนและ
ส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐมีส่วนร่วม
และภาครัฐในการ ในการอนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากรธรรม
ป่าไม้ ฟ้ืนฟูและเพ่ิม ชาติและป่าไม้
พื นท่ีสีเขียว ฟ้ืนฟูและเพ่ิม

แบบ ผ.02

104

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
      3.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสร้างภูมิคุ้ม เพ่ือให้เกิดกลไก ด้าเนินกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและ เกิดกลไก ศษ.

กันยาเสพติดเด็กและ ระบบงานและกระ แผนโครงการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เยาวชนนอก ระบบงาน
เยาวชนนอกสถาน บวนการท้างาน -กิจกรรมกีฬา สถาน และกระบวน
ศึกษาเทศบาลเมือง สร้างภูมิคุ้มกันและ นันทนาการและ ศึกษาไม่ การท้างาน
อ่างศิลา (ตามหนัง ป้องกันยาเสพติด บ้านบ้าเพ็ญประโยชน์ น้อยกว่า สร้างภูมิคุ้ม
สือ จังหวัดชลบุรี -กิจกรรมเด็กและ ร้อยละ 50 กันและป้อง
ท่ี มท.0023.3/30618 เยาวชนด้านภัย เข้าร่วม กันยาเสพติด
ลว. 15 ธ.ค. 60) ยาเสพติด โครงการ

-กิจกรรมส่งเสริม
การฝึกอาชีพเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการจัดขบวน เพ่ือจัดขบวนเข้า 1.ผู้ร่วมกิจกรรมจาก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจ ผู้เข้าร่วม ศษ.

แห่งานประเพณี ร่วมกิจกรรมงาน ชุมชนในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กรรมไม่น้อย กิจกรรม และ
สงกรานต์พระพุทธ ประเพณีสงกรานต์ เมืองอ่างศิลา กว่าร้อยละ 80 ประชาชนได้ร่วม

สิหิงค์ จังหวัดชลบุรี พระพุทธสิหิงค์ ข้าราชการ ของผู้เข้าร่วม สืบสานงาน
จังหวัดชลบุรี พนักงานเทศบาล กิจกรรมทั ง ประเพณีอันดี

เมืองอ่างศิลา หมด งามของท้องถ่ิน
2.จัดขบวนเข้าร่วม และให้ความ
แห่สงกรานต์ งาน ส้าคัญในการ
ประเพณีพระพุทธ ธ้ารงรักษา
สิหิงค์ จังหวัดชลบุรี ประเพณีอัน

ดีงามของ
ท้องถ่ิน

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดการแข่ง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดแข่งขันกีฬาเด็ก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม เด็กเล็กมี ศษ.

ขันกีฬาสามัคคีของ มีการพัฒนาการด้าน ปฐมวัยในศูนย์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการไม่ พัฒนาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ พัฒนาเด็กเล็ก น้อยกว่า ด้านร่างกาย

สติปัญญา เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร้อยละ 80 ท่ีดีจากการ
ของ ผู้ร่วม เคล่ือนไหว
โครงการ ผ่านกล้าม
ทั งหมด เนื อมัดใหญ่

กล้ามเนื อ
มัดเล็ก

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนใน 1.เด็กในศูนย์พัฒนา 2,299,440 2,299,440 2,299,440 2,299,440 2,299,440 นักเรียนใน เด็กเล็กใน ศษ.

อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กของเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา
ตามหนังสือ อ้าเภอ และเด็กอนุบาลและ เมืองอ่างศิลา 1 แห่ง เด็กเล็กและ เด็กเล็ก เด็ก
เมืองชลบุรี ด่วนท่ีสุด ประถมศึกษาปีท่ี 1 - จ้านวน 200 คน เด็กอนุบาล อนุบาล และ
ท่ี ชบ. 0023.6/ว. 6 ในโรงเรียนได้รับ ระยะเวลา 260 วัน เด็กประถม เด็กประถม
4858 ลว. 20 ก.ค. 63 อาหารเสริม (นม) คนละ 7.37 บาท ศึกษาปีท่ี ศึกษา ปีท่ี 

ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 2.นักเรียนโรงเรียน 1 - 6 ได้รับ 1 - 6 ใน
สังกัดส้านักงานคณะ อาหารเสริม โรงเรียนมี
กรรมการการศึกษา (นม) ตาม สุขภาพ
ขั นพื นฐาน (สพฐ) เกณฑ์ท่ี
จ้านวน 1,000 คน ก้าหนด
ระยะเวลา 260 วัน ร้อยละ 90
คนละ 7.37 บาท
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 เงินอุดหนุนส้าหรับ เพ่ือให้เด็กอนุบาลถึง อุดหนุนงบประมาณ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 เด็กก่อนวัย เด็กอนุบาล ศษ.

สนับสนุนอาหารกลาง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส้าหรับเด็กอนุบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เรียนในศูนย์ และเด็กประถม
วันโรงเรียนสังกัด ได้รับอาหารกลางวัน และเด็ก ป.1 - ป.6 พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา ปีท่ี 1-6 
ส้านักงานคณะกรรม ท่ีมีคุณค่าตามหลัก โรงเรียนสังกัด ได้รับสารอาหาร โรงเรียนสังกัด
การ การศึกษาขั นพื น โภชนการ ส้านักงานคณะกรรม ครบ 5 หมู่ ส้านักงานคณะ
ฐาน (สพฐ) ตามหนัง การการศึกษาขั น ร้อยละ 90 กรรมการ
สือกรมส่งเสริมการ พื นฐาน (สพฐ) อัตรา ศึกษาขั นพื น
ปกครองท้องถ่ิน ด่วน มื อละ 21 บาท ต่อ ฐาน (สพฐ.) ได้
ท่ีสุด ท่ี มท. 0810.8/ คน จ้านวน 200 วัน รับสารอาหาร
ว.297 ลว. 16 ก.พ 64 ใน 1 ปีการศึกษา ครบ 5 หมู่ และ

ร่างกายเจริญ
เติบโต

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 เงินอุดหนุนส้าหรับ เพ่ือให้เด็กก่อนวัย จัดสรรส้าหรับเด็ก 1,029,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 เด็กก่อน เด็กก่อนวัย ศษ.

สนับสนุนอาหารกลาง เรียนในศูนย์พัฒนา ในศูนย์พัฒนาเด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) วันเรียน เรียนในศูนย์
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับสาร เล็กเทศบาลเมือง ในศูนย์ พัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองอ่างศิลา อาหารครบ 5 หมู่ อ่างศิลาอัตรามื อ พัฒนา เล็กได้รับ
ตามหนังสือกรมส่ง และเสริมสร้างพัฒนา ละ 21 บาท ต่อคน เด็กเล็ก สารอาหาร
เสริมการปกครองท้อง การด้านร่างกาย จ้านวน 245 วัน ได้รับสาร ครบ 5 หมู่
ถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. จ้านวน 200 คน อาหาร
0810.8/ว.297 ครบ 5 หมู่
ลว. 16 ก.พ. 64 ร้อยละ 90

110

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจัดพัฒนา 1.เพ่ือแสดงศักยภาพ จัดซุ้มกิจกรรมให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก นักเรียนใน ศษ.

การศึกษาในศูนย์ ในการจัดการศึกษา เด็กได้รับประสบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) นักเรียนใน ศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อย่างมีคุณภาพสู่ การณ์ตรงผ่านการ ศพด. 200 เด็กเล็กมี
เมืองอ่างศิลาเฉลิม ความเป็นสากล ลงมือท้าด้วยตนเอง คน ได้พัฒนา ความป็น
พระเกียรติ เพ่ือพัฒนาร่างกาย ครบทุก ระเบียบ

อารมณ์ จิตใจ ด้าน เรียบร้อย
สังคมและสติปัญญา ได้มาตราฐาน

ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการปฐมนิเทศผู้ 1.เพ่ือสร้างความเข้า ผู้ปกครองและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม ผู้ปกครอง ศษ.

ปกครองและนักเรียน ใจกับผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ นักเรียนมี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนเก่ียวกับ พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา แนวทางการจัด จ้านวนไม่น้อย ร้อยละ 80 เก่ียวกับแนว
เฉลิมพระเกียรติ การศึกษา กว่า 300 คน ของผู้เข้า ทางการจัด

ร่วมโครง การศึกษา
การทั งหมด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1.เพ่ือสร้างความเข้า จัดกิจกรรมแนะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม ผู้ปกครอง ศษ.

นักเรียนในศูนย์ ใจกับผู้ปกครอง แนวการศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ นักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นักเรียนเก่ียวกับ ต่อและจัดพิธีมอบ ไม่น้อยกว่า มีความเข้าใจ
เมืองอ่างศิลาเฉลิม แนวทางการจัด ประกาศนียบัตร ร้อยละ 80 เก่ียวกับแนว
พระเกียรติ การศึกษาของ ให้เด็กจบการศึกษา ของผู้ร่วม ทางการจัด

เทศบาลเมือง โครงการ การของศึกษา
อ่างศิลา ทั งหมด เทศบาลเมือง
2.เพ่ือแนะน้าการ อ่างศิลา
ศึกษาต่อให้กับ   ผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีจบการ นักเรียนได้รับ
ศึกษาจากศูนย์ การแนะแนว
พัฒนาเด็กเล็ก ทางการศึกษา

กับบุตรหลาน

แบบ ผ.02

113

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการจัดกิจกรรม 1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนา จัดกิจกรรมการแข่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม ศษ.

ส่งเสริมการพัฒนาของ การทั ง 4 ด้านของ ขันการพัฒนาด้าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ
นักเรียนในศูนย์ นักเรียนในศูนย์ ทักษะวิชาการของ ไม่น้อยกว่า
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก นักรียนในศูนย์ ร้อยละ 80
เมืองอ่างศิลาเฉลิม เทศบาลเมือง พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ร่วม
พระเกียรติ อ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา โครงการ

2.เพ่ือส่งเสริมและ ทั งหมด
สร้างความภูมิใจใน
ตนเองให้นักเรียน

114

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการอบรมและ เพ่ือพัฒนาการท้า จัดอบรมและศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม การจัดการ ศษ.

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพ ดูงานให้แก่ ครูใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อบรม ศึกษาในเขต
ครู และบุคลากรทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40 คน เทศบาลฯ
การศึกษา และบุคลากรทาง มีประสิทธิ

การศึกษาของ ภาพมากขึ น
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แบบ ผ.02

115

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ จัดสรรค่าจัดการ 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ศษ.

ค่าใช้จ่ายการบริหาร รับการพัฒนาให้มี เรียนการสอน (ราย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในศูนย์ มีพัฒนาการ (ศพด.)
สถานศึกษารายการ ความพร้อม 4 ด้าน หัว) ให้เด็กนักเรียน พัฒนาเด็ก สมบูรณ์ตาม
เงินอุดหนุนส้าหรับ ด้านร่างกาย อารมณ์ ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ได้รับ วัย ครบทั ง 
สนับสนุนศูนย์พัฒนา สังคมและสติปัญญา เทศบาลเมืองอ่างศิลา การพัฒนา 4 ด้าน
เด็กเล็ก ค่าจัดการเรียน อัตราคนละ 1,700 ให้เหมาะสม
การสอน (รายหัว) ตาม บาท
หนังสือจังหวัดชลบุรี ท่ี
ขบ. 0023.3/15520
ลว. 22 มิ.ย. 61
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ จัดสรรส้าหรับเด็ก 129,950 130,000 130,000 130,000 130,000 เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ศษ.

ค่าใช้จ่ายการบริหาร รับการพัฒนาให้มี ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในศูนย์ พัฒนาการ (ศพด.)
สถานศึกษารายการ ความพร้อม 4 ด้าน ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็ก สมบูรณ์ตาม
เงินอุดหนุนส้าหรับ ด้านร่างกาย อารมณ์ เล็ก (ศพด.) เล็ก ได้รับ วัย ครบทั ง 
สนับสนุนศูนย์พัฒนา สังคมและสติปัญญา -ค่าหนังสือเรียน การพัฒนา 4 ด้าน
เด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 200 ให้เหมาะสม
(ตามหนังสือ จังหวัด บาท/ปี
ชลบุรี ด่วนท่ีสุดท่ี ชบ. -ค่าอุปกรณ์การเรียน
0023.3/05520 ลว. อัตราคนละ 200 
22-มิ.ย.-61 บาท/ปี

-ค่าเคร่ืองแบบนัก
เรียนอัตราคนละ
300 บาท/ปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอัตราคนละ
430บาท/ปี

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการจ้างเหมา เพ่ือการดูลรักษา จ้างเหมาดูแลรักษา 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000   1 โครงการ การดูแลรักษา ศษ.

เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความปลอดภัย
ปลอดภัยสถานท่ี สถานท่ีราชการ ณ 1.พิพิธภัณฑ์เฉลิม ทรัพย์สินของ
ราชการ บริเวณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระ พระเกียรติฯ ทางราชการมี
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระ เกียรติฯ และศูนย์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็ก ประสิทธิภาพ
เกียรติฯ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เล็กเทศบาลเมือง มากย่ิงขึ น
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลเมือง อ่างศิลาเฉลิมพระเกียรติ
เมืองอ่างศิลาเฉลิม อ่างศิลา
พระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอาสาสมัคร 1.เพ่ือส่งเสริมและกระ เพ่ืออบรมให้ความรู้ 121,440 121,440 121,440 121,440 121,440 1.ประชาชนใน 1.ประชาชนใน สธ.

บริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดู ตุ้นการบริโภคภาคครัว และทักษะปฏิบัติให้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ีองค์กร พื นท่ีองค์กรปก
แลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ เรือนโดยการจ้างงาน แก่ประชาชนท่ีประสงค์ ปกครองส่วน ครองส่วนท้องถ่ิน
พ่ึงพิง ประชาชนในพื นท่ีเป็น จะเป็นอาสาสมัคร ท้องถ่ินมีความ มีความรู้และทักษะ

อาสาสมัครบริบาล บริบาลท้องถ่ินของ รู้และทักษะ ปฏิบัติในการช่วย
ท้องถ่ิน เทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติในการ เหลือและดูแลผู้
2.เพ่ือกระจายรายได้ จ้านวน 2 คน และผู้ ช่วยเหลือและ สูงอายุ
ให้ประชาชนในพื นท่ี อายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน ดูแลผู้สูงอายุ 2.ประชาชนมี
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมี เขตพื นท่ีเทศบาลเมือง 2.ประชาชนมี รายได้จากการ
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการ อ่างศิลา รายได้จากการ ประกอบอาชีพ
ดูแลทางด้านร่ายกาย ประกอบอาชีพ สามารถด้ารง
จิตใจ อารมณ์ และ สามารถด้ารง ชีวิตและเลี ยง
สังคม เพ่ือลดปัญหา ชีวิตและเลี ยง ครอบครัวได้
ทางด้านสาธารณสุข ครอบครัวได้

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เงินอุดหนุน

2 โครงการขอรับเงินอุด เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ศอปส.จ.ชบ สามารถลดและ สธ.
หนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ในการเพ่ิมศักยภาพใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สามารถก้ากับ หยุดการระบาด
ในการป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไข เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ติดตามประเมินผล ของยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดของ ปัญหายาเสพติดของ จังหวัดชลบุรี เฝ้าระวังปัญหา ในพ้ืนท่ีได้อย่าง
ศอ.ปส.จ.ชบ. ตามหนังสือ  ศอ.ปส.จ.ชบ. (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ยาเสพติดท้า แท้จริง
ด่วนท่ีสุดท่ี ชบ. 0018 ให้ประชาชนใน
(ศอ.ปส.จ)/ว. 2348 จังหวัดชลบุรี
 ลงวันท่ี 1 เม.ย.63 ติดยาเสพติด

ลดลง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เงินอุดหนุน

3 โครงการการบริหารจัด เพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัข สนับสนุนงบประมาณ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ปัญหาสุนัข สุนัขจรจัดและสัตว์ สธ.
การเพ่ือการสงเคราะห์ จรจัดและสัตว์จรจัด โครงการการบริหาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จรจัดก่อความ จรจัดท่ีเจ็บป่วยและ 

สัตว์และการจัดสวัสดิภาพ หรือปัญหาท่ีอาจเกิด จัดการเพ่ือการ เดือดร้อน บาดเจ็บได้รับการ

สัตว์ในการก้ไขปัญหา ขึ นจากโรคระบาดของ สงเคราะห์สัตว์และ ร้าคาญแก่ รักษาดูแลอย่างเป็น

สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัด สัตว์ท่ีแพร่เชื อสู่มนุษย์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ประชาชนใน ระบบและเหมาะสม 

ในจังหวัดชลบุรีตาม เพ่ือช่วยเหลืออภิบาล ในการแก้ไขปัญหา พื นท่ีจังหวัด เช่น การฉีดวัคซีน

หนังสืออ้าเภอเมืองชลบุรี สัตว์ท่ีถูกทอดทิ งหรือ สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัด ชลบุรีลดลง ป้องกันโรคติดต่อ

ท่ี ชบ 0023.7/2773 ถูกทารุณกรรมเพ่ือ ในจังหวัดชลบุรี การผ่าตัดท้าหมัน

ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2564 ช่วยลดภาระในการ เป็นต้น สุนัขจรจัด 

ด้าเนินงานตามภารกิจ และสัตว์จรจัดใน

ของหน่วยงานต่างๆใน พื นท่ีจังหวัดชลบุรี

มีท่ีอยู่อาศัยหรือ

สถานพักพิงท่ีเหมาะ

สมไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการเป็นเมือง

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่องเท่ียว สุนัข
จรจัดและสัตว์
จรจัดในพื นท่ี
จังหวัดชลบุรี
ได้รับการช่วย
เหลือป้องกัน จาก
การถูกท้าร้ายและ
การทารุณกรรม
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว ใน
พื นท่ีจังหวัดชลบุรี
ได้รับความปลอด
ภัยจากโรคระบาด
สัตว์ท่ีแพร่เชื อสู่
มนุษย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการสนับสนุนจาก . 1.เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ี ประชนในพื นท่ี 2,700,000  2,700,000  2,700,000   2,700,000  2,700,000  ประชาชนทั ง 20 1.ประชาชนใน สธ.

สปสช. (ตามหนังสือ เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชุมชนในเขต พื นท่ีเทศบาล
ส้านักงานหลักประกัน สุขภาพดีและสามารถ จ้านวน 20 ชุมชน 900,000     900,000     900,000     900,000     900,000  เทศบาลเมือง เมืองอ่างศิลา
สุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ดูแลตนเองได้เบื องต้น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อ่างศิลา ร้อยละ มีสุขภาพดีและ
ระยอง ท่ี สปสช. 5.36/ 2.เพ่ือให้ประชาชนมี 1,800,000  1,800,000  1,800,000   1,800,000  1,800,000  80 มีคุณภาพ สามารถดูแลตน
/ว.0123 ลงวันท่ี  21 คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ชีวิตท่ีดีขึ น เองได้เพ่ิมขึ น
 เมษายน 2557) 2.คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ น

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขอรับเงิน 1.เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับ สนับสนุนกิจกรรม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ้านวน เหล่ากาชาด สป.

อุดหนุนเพ่ือสนับสนุน ความเดือดร้อน ได้รับ เหล่ากาชาดจังหวัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 โครงการ จังหวัดชลบุรี (สว.)
กิจกรรมเหล่ากาชาด การช่วยเหลืออย่าง ชลบุรี จ้านวน ได้รับการ
จังหวัดชลบุรี ทันทีและท่ัวถึง 1 ครั ง/ปี สนับสนุน

ครอบคุมทั งจังหวัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จัดให้มีการอบรมคุณธรรม     50,000     50,000     50,000     50,000      50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชน ศษ.

จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน จริยธรรม ในการด้ารง จริยธรรม กลุ่มเด็กใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไม่น้อยกว่า ได้รับการปลูกฝัง
ชีวิต ให่แก่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา ร้อยละ 80 ของ คุณธรรม จริยธรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั งหมด

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม จัดขบวนแห่งานประเพณี 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วม ศษ.

เทศกาลแห่เทียนพรรษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และ แห่เทียนพรรษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ สืบสานงานประเพณี
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า แห่เทียนพรรษาของ
ศิลปวัฒนธรรม งาน ร้อยละ ๘๐ ท้องถ่ินให้แพร่หลาย
ประเพณี ของผู้เข้า และร่วมอนุรักษ์ให้
แห่เทียนพรรษา ร่วมโครง คงอยู่สิบไป

การ
ทั งหมด

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการฝึกทักษะด้านฟุตบอล 1.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ผู้เข้าร่วม ศษ.

ในเขตพื นท่ีได้เพ่ิมพูน ด้านกีฬาฟุตบอลให้เด็กและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เด็กและเยาวชน โครงการมีทักษะ
ทักษะการเล่นกีฬา เยาวชนในพ้ืนท่ีได้มีทักษะ ในเขตพื นท่ีมี การเล่นกีฬา
ฟุตบอลอย่างมีคุณภาพ การเล่นฟุตบอลท่ีมีคุณภาพ ทักษะการเล่น ฟุตบอลมากขึ น
2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน กีฬาฟุตบอล 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ในเขตพื นท่ี รู้จักใช้เวลา อย่างมีคุณภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้
ว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักใช้เวลา เกิดประโยชน์
3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ว่างให้เกิด 3.ผู้เข้าร่วม
ในเขตพื นท่ี สามารถ ประโยชน์ โครงการได้มีการ
ปรับตัวเข้ากับสังคม สร้างสัมพันธภาพ
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างบุคคลโดยใช้

กีฬาเป็นส่ือกลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม เด็กนักเรียนและ ศษ.

และเยาวชนสัมพันธ์ เยาวชนสร้างความ และกีฬาพ้ืนบ้าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการไม่น้อย เยาวชนได้ใช้
สัมพันธ์อันดี กว่าร้อยละ 80 เวลาว่างให้เกิด

ของผู้เข้าร่วม ประโยชน์ในการ
โครงการทั งหมด เล่นกีฬาและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างห้อง เพ่ือรงบรวมองค์ความ ก่อสร้างห้องนิทรรศ - - 1,000,000 - - 1 โครงการ องค์ความรู้ ได้ ศษ.

นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ รู้ประวัติศาสตร์ ภูมิ การแหล่งเรียนรู้ (งบ อปท.) ถูกจัดเก็บโดย
เฉลิมพระเกียรติ 72 ปัญญาท้องถ่ิน จัด ประวัติศาสตร์ ราช ผ่านส่ือการจัดห้อง
พรรษามหาราช แสดงผ่านส่ือห้อง วงศ์จักรี ภูมิปัญญา ริทรรศการ ภาย

นิทรรศการ ภายใน ท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแหล่ง ในพิพิธภัณฑ์เฉลิม
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระ ศึกษาเรียนรู้องค์รวม เกียรติ 72 พรรษา
เกียรติ และเพ่ือเป็น ภูมิปัญญา วัฒนธรรม มหาราช
การน้อมส้านึกใน ของท้องถ่ิน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของราชวงศ์จักรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการพัฒนา ฟ้ืนฟู เพ่ือพัฒนาปรับปรุง พัฒนา ฟ้ืนฟู ปรับปรุง - - 1,000,000 - - 1 โครงการ ภูมิทัศน์ริมทะเล ศษ.

ปรับปรุงถนนสาย ภูมิทัศน์ริมทะเล ภูมิทัศน์ริมทะเล ให้ (งบ อปท.) ด้านหน้าตึก
ท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ ด้านหน้าตึกมหาราช คงสภาพสวยงาม มหาราชและตึก
เฉลิมพระเกียรติ 72 และตึกราชินี พิพิธ สามารถใช้เป็นลาน ราชินีได้รับการ
พรรษามหาราช ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเป็นท่ีพักผ่อน พัฒนาปรับปรุง

ให้สวยงามสะอาด หย่อนใจ ให้แก่นัก ให้คงสภาพสวย
เป็นระเบียบเรียบร้อย ท่องเท่ียว งาม
และเป็นสถานท่ีพัก
ผ่อนหย่อนใจแก่
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสร้างหลัก เพ่ือจ่ายเบี ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขต 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 1 ผู้สูงอายุได้ สป.

ประกันรายได้แก่ผู้สูง ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี เทศบาลเมืองอ่าง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ รับความช่วย (สว.)
อายุตามนโยบายรัฐบาล ขึ นไป ศิลาท่ีมาลงทะเบียน เหลือมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      4.1 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการเบี ยยังชีพ เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 1 โครงการ ผู้ป่วยเอดส์ได้ สป.

ผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ท่ีได้รับการ เทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รับความช่วย (สว.)
วินิจฉัยว่าป่วยเป็น อ่างศิลา เหลือมีสภาพ
โรคเอดส์ ความเป็นอยู่

ท่ีดีขึ น

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
     4.1 แผนงาน งบกลาง

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดสวัสดิการ 1.เพ่ือจ่ายเงินสวัสดิ ผู้พิการท่ีอยู่ในเขต 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 1 โครงการ ผู้พิการท่ีได้รับ สป.

เบี ยความพิการตาม การเบี ยความพิการท่ี เทศบาลเมืองอ่าง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ความช่วย (สว.)
นโยบายของรัฐ มาลงทะเบียน ศิลาท่ีมาลงทะเบียน เหลือมีสภาพ

ความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      4.1 แผนงาน งบกลาง

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจ้างเหมา เพ่ือตกแต่งไฟใน ติดตั งตกแต่ง และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ติดตั ง ตกแต่ง สถานท่ีในเขต สป.

ติดตั ง ตกแต่ง และ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประดับไฟช่ววง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และประดับไฟ เทศบาลฯ สวย
ประดับไฟช่วง และภายในเขต เทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาล งามขึ นและเป็น
เทศกาลปีใหม่ ใน เทศบาลเมือง บริเวณลานจอดรถ ปีใหม่ร้อยละ ท่ีประทับใจแก่
เขตทศบาลเมือง อ่างศิลา อ่าวอ่างศิลา ราย 80 ตามเป้า นักท่องเท่ียว
อ่างศิลา ละเอียดตามแบบ หมาย

แปลนเทศบาลฯ
จ้านวน 1 แห่ง

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานโครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการจัดการ เพ่ือจัดการจัดการ -เตรียมการและจัด 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 -การเลือกตั ง การเลือกตั งเป็น สป.

เลือกตั งและสนับสนุน เลือกตั งและสนับ การเลือกตั งสมาชิก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สามารถด้าเนิน ไปด้วยความ
การเลือกตั ง สนุนให้ประชาชน สภาท้องถ่ินและ การจนครบ เรียบร้อย รวม

มีความรู้ความเข้า ผู้บริหารท้องถ่ิน ขั นตอน ถึงประชาชนใน
ใจและไปใช้สิทธิ -เตรียมและสนับ -มีจ้านวนผู้ เขตเทศบาลได้
เลือกตั ง สนุนการด้าเนิน มีสิทธ์ิมาเลือก รับความรู้ความ

การเลือกตั ง ตั งมากกว่า เข้าใจในระบบ
-ตามจ้านวนผู้มีสิทธ์ิ ร้อยละ 70 ประชาธิปไตย
มาเลือกตั งสมาชิก และออกไปใช้
สภาท้องถ่ินจ้านวน สิทธิเลือกตั ง
1 ครั ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ -จัดโครงการฝึก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -บุคลากร คณะผู้บริหาร กจ.

สัมมนาและทัศนศึกษา และประสบการณ์ อบรมสัมมนาและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาลเมือง สมาชิกสภา ท่ี
ดูงานของบุคลากร ในการปฏิบัติงานให้ ทัศนศึกษาดูงาน อ่างศิลาได้รับ ปรึกษานายก
เทศบาลเมืองอ่างศิลา เกิดประสิทธิภาพ ของคณะผู้บริหาร ความรู้และ เลขานุการ

และประสิทธิผล สมาชิกสภาเทศบาล มีประโยชน์ใน พนักงาน ลูกจ้าง
อันดีแก่องค์กร และบุคลากรของ การปฏิบัติงาน ประจ้า พนักงาน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้อย่างมี จ้างของเทศบาล
จ้านวน 1 ครั ง/ปี ประสิทธิเพ่ิม เมืองอ่างศิลาได้

ขึ นร้อยละ 80 ความรู้และ
ประสบการณ์

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานโครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการวันเทศบาล เพ่ือตระหนักถึง -จัดงานท้าบุญ 50,000 50,000 50,000 50000 50,000 บุคลากร ตระหนักถึง สป.

ความส้าคัญของ วันเทศบาลและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาลเมือง ความส้าคัญ
เทศบาล กิจกรรมต่าง ๆ อ่างศิลาได้ ของเทศบาล

จ้านวน 1 ครั ง/ปี ตะหนักถึง
ความส้าคัญ
ของเทศบาล
ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการอบรมเชิง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ -จัดโครงการอบรม 250,000 250,000 250,000 250000 250,000 บุคลากรได้รับ บุคลากรของ กจ.

ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา และประสบการณ์ เชิงปฏิบัติการ เพ่ือ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การพัฒนา เทศบาลได้
ประสิทธิภาพในการ ในการปฏิบัติงานให้ พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนความรู้
ปฏิบัติงานให้กับ เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้ ในการปฏิบัติ ทักษะในการ
บุคลากรในสังกัด มากขึ น กับบุคลากรในสัง งาน ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา กัดของ้ทศบาลเมือง

อ่างศิลา จ้านวน
1 ครั ง/ปี

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการขอรับการ 1.เพ่ือเป็นการตอบ สนับสนุนงบประมาณ 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 1 ครั งต่อปี 1.ประชาชนได้ สป.

สนับสนุนงบประมาณ สนองยุทธศาสตร์ อ้าเภอเมืองชลบุรี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รับการบริการท่ี
บูรณาการงาน ของกรมการปกครอง จ้านวน 1 โครงการ ดี สะดวก รวดเร็ว
ทะเบียน ส้านัก 2.เพ่ือให้เกิดความ ด้วยระบบ
ทะเบียน อ้าเภอเมือง สะดวก รวดเร็ว คอมพิวเตอร์
ชลบุรี 3.สร้างความพึงพอ ออนไลน์

ใจให้กับประชาชน 2.ส้านักทะเบียน
อ้าเภอเมืองชลบุรี
มีสภาพภูมิทัศน์
ท่ีเหมาะสม
3.มีการเก็บ
เอกสารท่ีเป็น
ระบบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจ้างนักเรียน 1.เพ่ือให้นักเรียน/ -จัดโครงการจ้าง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียน/นัก นักเรียน/นัก กจ.

/นักศึกษา ท้างาน นักศึกษามีประสบ นักเรียน/นักศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศึกษาในเขต ศึกษาในเขต
ช่วงปิดภาคเรียนฤดู การณ์ในการปฏิบัติ ท้างาน ช่วงปิดภาค เทศบาลได้รับ เทศบาลได้รับ
ร้อน งาน เรียนฤดูร้อน นักเรียน/ ประสบการณ์ ประสบการณ์
(กองการเจ้าหน้าท่ี) 2.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ นักศึกษาในเขต ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติ

กับนักเรียน/ เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานและมี งานและมี
นักศึกษา ในเขต จ้านวน 1 ครั ง/ปี รายได้ช่วงปิด รายได้
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ภาคเรียนฤดู
3.เพ่ือให้นักเรียน/ ร้อน เพ่ิมขึ น
นักศึกษาใช้เวลาว่าง ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการบ้ารุงรักษา เพ่ือให้การท้างานมี ค่าบ้ารุงรักษาและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บ้ารุงรักษา การท้างานมี สป.

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เคร่ืองมือ ประสิทธิภาพ (งาน
ของส้านักปลัด เคร่ืองใช้ให้ บริหาร
เทศบาล สามารถปฏิบัติ งานท่ัวไป)
(งานบริหารท่ัวไป) งานให้มี

ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการบ้ารุงรักษา เพ่ือให้การท้างานมี ค่าบ้ารุงรักษาและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บ้ารุงรักษา การท้างานมี กจ.

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เคร่ืองมือ ประสิทธิภาพ
ของส้านักปลัด เคร่ืองใช้ให้
เทศบาล สามารถปฏิบัติ
(กองการเจ้าหน้าท่ี) งานให้มี

ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการบ้ารุงรักษา เพ่ือให้การท้างานมี ค่าบ้ารุงรักษาและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้ารุงรักษา การท้างานมี สป.

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เคร่ืองมือ ประสิทธิภาพ (งาน
ของส้านักปลัด เคร่ืองใช้ให้ ป้องกัน
เทศบาล สามารถปฏิบัติ และ
(งานป้องกันและบรรเทา งานให้มี บรรเทา
สาธารณภัย) ประสิทธิภาพ สาธารณ

เพ่ิมขึ น ภัย)
ร้อยละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการบ้ารุงรักษา เพ่ือให้การท้างานมี ค่าบ้ารุงรักษาและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50000 บ้ารุงรักษา การท้างานมี สป.

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เคร่ืองมือ ประสิทธิภาพ (งานป้อง
ของส้านักปลัด เคร่ืองใช้ให้ กันและ
เทศบาล สามารถปฏิบัติ บรรเทา
(งานเทศกิจ) งานให้มี สาธารณ

ประสิทธิภาพ ภัย)
เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการบ้ารุงรักษา เพ่ือให้การท้างานมี ค่าบ้ารุงรักษาและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้ารุงรักษา การท้างานมี สป.

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เคร่ืองมือ ประสิทธิภาพ (งาน
ของส้านักปลัด เคร่ืองใช้ให้ ป้องกัน
เทศบาล สามารถปฏิบัติ และ
(งานเทศกิจ) งานให้มี บรรเทา

ประสิทธิภาพ สาธารณ
เพ่ิมขึ น ภัย)
ร้อยละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้การเช่ือมโยง คณะผู้บริหาร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สามารถจัดท้า 1. กลุ่มเป้าหมาย ยง.

บุคลากรและผู้น้าชุมชน และบูรณาการแผน สมาชิกสภาเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แผนพัฒนาท้อง มีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท้าและประสาน พัฒนาในระดับพื นท่ี พนักงานเทศบาล ถ่ินได้อย่างถูก ในการจัดท้าแผน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นไปด้วยความ ลูกจ้างประจ้าพนักงานจ้าง ต้องและน้าไป พัฒนาเทศบาลเมือง

เรียบร้อย และเกิด ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดท้างบประ อ่างศิลาและการ
ประสิทธิภาพ และผู้น้าชุมชน มาณรายจ่าย ประสานแผนพัฒนา
และเป็นไปในทิศทาง จ้านวน 180 คน สอดคล้องกับ อย่างถูกต้องและ

เดียวกัน อ้านาจ หน้าท่ี มีประสิทธิภาพ
การบริการ 2. บุคลากรใน
สาธารณะของ หน่วยงานสามารถ
เทศบาลเมือง ปฏิบัติงานได้อย่าง
อ่างศิลา มีศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพมากขึ น 

3. การจัดท้าแผน
พัฒนาท้องถ่ินมี
ความชัดเจนและ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เป็นรูปธรรม
เกิดการขับเคล่ือน
และบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิ
ภาพตามนโยบาย
ของผู้บริหารใน
การแก้ไขปัญหา
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการบ้ารุงรักษาและ เพ่ือให้การท้างาน ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บ้ารุงรักษา การท้างาน ยง.

ปรับปรุงครุภัณฑ์ของกอง มีประสิทธิภาพ ครุภัณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 ครั ง/ปี มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการจัดท้ารายงาน เพ่ือรวบรวมผลการ จัดท้ารายงานผลการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ 1. เพ่ือเป็นฐาน ยง.

ผลการด้าเนินงานของ ด้าเนินงานตาม ด้าเนินงานของเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ข้อมูลของ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประเด็นยุทธศาสตร์ เมืองอ่างศิลา (อ้างอิง เทศบาลฯ ในการ

การพัฒนาของ จ้านวนครัวเรือนในพื นท่ี จัดท้าแผนพัฒนา
เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างศิลา) เทศบาลฯ ในปี
อ่างศิลาเพ่ือเผยแพร่ ต่อไป
ให้ประชาชนทราบ 2. เพ่ือเป็นข้อมูล

ให้หน่วยงานอ่ืน
และประชาชน
ท่ัวไป น้าไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ประกอบการ
อ้างอิงในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการปรับปรุงและ 1. เพ่ือปรับปรุงและ ปรับปรุงและซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ป้ายประชา ประชาชนและ ยง.

ซ่อมแซมป้าย ซ่อมแซมป้ายประชา ป้ายประชาสัมพันธ์ ดังนี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สัมพันธ์ฯ นักท่องเท่ียวได้
ประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ของเทศบาล 1. ป้ายโครงเหล็ก ท่ีได้รับการ รับทราบข้อมูล
ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้มีสภาพคงทนและ 2. ป้ายจอ LED ปรับปรุงและ ข่าวสารของทาง

สามารถใช้การได้ 3. ป้ายไตรวิช่ัน ซ่อมแซม เทศบาลฯ อย่าง
ในการเผยแพร่ข้อมูล สามารถใช้ ท่ัวถึง
ข่าวสาร กิจกรรม การได้ และ 
ต่าง ๆ ของทาง มีประสิทธิ
เทศบาล ภาพเพ่ิมขึ น

ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการก่อสร้างป้าย 1. เพ่ือเป็นการเพ่ิม ป้ายโครงเหล็กถักลาย 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 21 ป้าย ประชาชนและ ยง.

โครงเหล็กส้าหรับการ ประสิทธิภาพในการ ข้าวหลามตัดขนาด กว้าง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) นักท่องเท่ียวได้
ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั ง เผยแพร่ข้อมูล 2.5 ม. ยาว 5 ม. สูง 4 ม. รับทราบข้อมูล

ข่าวสารของทาง  เสา Ø 3 นิ ว (บนเสาติด ข่าวสารของทาง
เทศบาลฯ หัวขุน 2 ข้าง) คาน Ø 2 เทศบาลฯ อย่าง
2. เพ่ือให้ประชาชน นิ ว เทปูนฐาน Ø 10 นิ ว ท่ัวถึง
และนักท่องเท่ียวได้ สูง30ซม.จ้านวน 21 ป้าย

รับทราบข้อมูล ป้ายละ 15,000 บาท
ข่าวสาร ของทาง ติดตั งภายในเขตพื นท่ี
เทศบาลฯ ได้อย่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ท่ัวถึง (ต.อ่างศิลา, ต.เสม็ด,

ต.บ้านปึก, ต.ห้วยกะปิ)
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง

อ่างศิลา)

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการจัดท้ารายงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  2 ช่องทาง ประชาชนและ ยง.

ประจ้าปี ส่ือประชา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยต่าง ๆ รับ
สัมพันธ์ทุกประเภทของ และรายงานประจ้าปี รายงานประจ้าปีและ รู้ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ของเทศบาลเมือง กิจกรรมต่างๆ ของ ผลการด้าเนิน

อ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานและกิจกรรม
จ้านวน 2 ช่องทาง ต่างๆของเทศบาล

เมืองอ่างศิลา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 กิจกรรม "อบรมให้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เจ้าหน้าท่ี/ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั ง/ปี ผู้เข้ารับการอบรม ยง.

ความรู้ตามพรบ. เจ้าหน้าท่ี/ประชาชน จ้านวน 100 คน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารของทาง ในพรบ.ข้อมูล
ราชการ พ.ศ.2540" ข่าวสาร พ.ศ.

2540 ร้อยละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  6
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดระเบียบ เพ่ือให้ประชาชนใน -จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบจราจร การจัดระเบียบ สป.

จราจรในเขตเทศบาล เขตเทศบาลเมือง จราจรต่าง ๆ เก่ียว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภายในเขต จราจรในเขต (งาน
เมืองอ่างศิลา อ่างศิลา ได้รับความ กับการจัดการจราจร เทศบาลและ เทศบาลมี เทศกิจ)

สะดวก ปลอดภัย ในเขตเทศบาลเมือง ในชุมชนเป็น ประสิทธิภาพ
อ่างศิลา จ้านวน 1 ระเบียบ มากขึ น
ครั ง/ปี ร้อยละ 80

154

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการติดตั งไฟ เพ่ือป้องกันและลด สัญญาณไฟกระพริบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 11 ชุด ประชาชนได้รับ สป.

สัญญาณจราจรแบบ อุบัติเหตทางถนน พลังงานแสงอาทิตย์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความสะดวก (งาน
กระพริบ ตามตรอก/ซอยต่างๆ รวมเสาเหล็กและ ปลอดภัยในการ เทศกิจ)

อุปกรณ์ พร้อมติดตั ง ใช้รถใช้ถนน
จ้านวน 11 ชุด

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการอบรมให้ เพ่ือให้นักเรียนใน จัดอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในเขต นักเรียนได้รับ สป.

ความรู้เก่ียวกับการ สถานศึกษาได้มี แก่นักเรียนใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาลเมือง ความรู้ ความ
ป้องกันและระงับ ความรู้ความเข้าใจ สถานศึกษาในเขต อ่างศิลา มีความ เข้าใจในการ
อัคคีภัยเบื องต้นให้ ในขั นตอนของการ เทศบาลเมืองอ่าง รู้เก่ียวกับการ ระงับอัคคีภัย
กับสถานศึกษา ระมัดระวังป้องกัน ศิลา จ้านวน 1 ครั ง/ปี ป้องกันและ และสามารถ

ระงับอัคคีภัยใน ระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือตนเอง
เบื องต้น เบื องต้นให้กับ ในเบื องต้นเม่ือ

สถานศึกษา เกิดอัคคีภัย
เพ่ิมมากขึ นร้อย
ละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมให้ เพ่ือให้สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. ของ 200,000 200,000 200,000 200000 200,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. สป.

ความรู้เก่ียวกับการ เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของเทศบาล ด้าเนินการไป
ป้องกันอาสาสมัคร มีความพร้อมในการ จ้านวน 100 คน เมืองอ่างศิลา อย่างมีระบบและ
ป้องกันภัยฝ่าย ช่วยเหลือประชาชน จ้านวน 100 เกิดประสิทธิภาพ
พลเรือน (อปพร.) เม่ือเกิดสาธารณภัย คน มีความพร้อมใน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา การช่วยเหลือ

ประชาชนท่ี
ประสบเหตุ
สาธารณภัย
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7

      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการฝึกซ้อมแผน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีป้อง ฝึกซ้อมแผนให้กับเจ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน 1.เจ้าหน้าท่ีป้อง สป.

ป้องกันอาคารส้านัก กันและบรรเทา หน้าท่ีป้องกันและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาลมี กันและบรรเทา
งานเทศบาล สาธารณภัยมีความ บรรเทาสาธารณภัย ความรู้และ สาธารณภัยความ

พร้อม เพ่ิมทักษะ และพนักงานเทศบาล ทักษะในการ พร้อมและมีทักษะ
ความช้านาญในการ จ้านวน 1 ครั ง/ปี ระงับอัคคีภัย เป็นการเพ่ิมประ
เผชิญเหตุ เพ่ือให้พนัก โดยปฏิบัติได้ สิทธิภาพในการ
งานเทศบาลมความ อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงาน
รู้และทักษะในการ เพ่ิมมากขึ น 2.พนักงานเทศบาล

ระงับอัคคีภัยโดย ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะใน
ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี การระงับอัคคีภัย

ได้อย่างถูกต้อง

158

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือประชาชนมีความ ติดตั งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ติดตั งไฟกระพริบ 1.ประชาชนได้ สป.

ภาพและการจัดระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและ ขนาด 300 มิลลิเมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พร้อมอุปกรณ์ รับความสะดวก
การจราจรทางถนน ทรัพย์สิน เพ่ือป้องกัน หลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า ต่าง ๆ ในพื นท่ี ในการสัญจรไป
เทศบาล และลดอุบัติเหตุทาง 170 หลอด พร้อมติดตั ง เทศบาลเมือง 2.ท้าให้อุบัติเหตุ

ท้องถนน แผงโซล่าเซลล์ ขนาด  5 อ่างศิลา ในปีงบ ลดลงประชาชน
วัตต์ ความเข้มแข็งของ ประมาณ พ.ศ. ได้รับความปลอด
แสงไม่น้อยกว่า 11,000 2566 จ้านวน ภัย ชีวิตและ
MCD เสาเหล็กสูง 3 เมตร 20 ชุด และใน ทรัพย์สินมากขึ น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ ปีงบประมาณ
น้อยกว่า 3 นิ ว จ้านวน พ.ศ. 2567 
20 ชุด โดยด้าเนินการใน จ้านวน 20 ชุด
งบประมาณ พ.ศ.2566
จ้านวน 20 ชุด และด้า
เนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 จ้านวน
20 ชุด

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการสร้างเสริม เพ่ือให้เยาวชนมีความ 1.ด้าเนินการคัดเลือก 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 นักเรียนระดับ 1.เยาวชนมีความ สป.

การรับรู้เยาวชนด้าน รู้ ความเข้าใจและ รร.ในพื นท่ีเส่ียงภัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชั นมัธยมศึกษา รู้ ความเข้าใจ
การป้องกันและบรรเทา ความตระหนักในการ ประจ้าถ่ินในพื นท่ีรับ อายุระหว่างวัน ทักษะการด้าเนิน
สาธารณภัยตามหนัง ลดความเส่ียงจาก ผิดชอบ ท่ี 12-18 ปี ชีวิตท่ีปลอดภัย
สืออ้าเภอเมืองชลบุรี สาธารณภัย รวมทั ง 2.เตรียมพื นท่ีในการ จากโรงเรียนท่ี มีส่วนร่วมในการ
ท่ีชบ.0118/4991 มีทักษะสามารถใช้ ด้าเนินโครงการฯ โดย อยู่ในพื นท่ีเส่ียง ส่ือสารเฝ้าระวัง
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม ชีวิตท่ีปลอดภัย ประสานงานกับโรงเรียน ภัย จ้านวน 1 รุ่น และแจ้งเตือนภัย
2564 3.จัดฝึกอบรมหลัก รุ่นละ 100 คน ภายในโรงเรียน

สูตร 3 วัน 2.เยาวชนมีความ
4.จัดท้ารายงานผล ตระหนักในการ
การฝึกอบรม ลดความเส่ียงจาก

สาธารณภัยรวม
ทั งมีทักษะสามารถ
ใข้ชีวิตท่ีปลอดภัย

160

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส่งเสริมและ 1.เพ่ือส่งเสริมและ -จัดโครงการส่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท้าให้ประชาชน สป.

เทิดทูนสถาบัน เผยแพร่พระราช เสริมและเทิดทูน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส่วนร่วมใน จังหวัดชลบุรี มี

พระมหากษัตริย์ กรณียกิจของสถาบัน สถาบันพระมหา การส่งเสริม ความรัก ความ

และสร้างความ พระมหากษัตริย์ กษัตริย์และสร้าง และเทิดทูน เข้าใจและเทิดทูน

สมานฉันท์ของ 2.เพ่ือเป็นการสร้าง ความสมานฉันท์ สถาบันพระ สถาบันพระ

จังหวัดชลบุรี ความรัก ความเข้าใจ ของจังหวัดชลบุรี มหากษัตริย์ มหากษัตริย์

ของประชาชนใน ให้แก่ประชาชนทุก เพ่ิมมากขึ น
พื นท่ีจังหวัดชลบุรี หมู่เหล่าในพื นท่ี ร้อยละ 80
3.เพ่ือรับทราบ จังหวัดชลบุรี จ้านวน
ปัญหา ความต้องการ 1 ครั ง/ปี
ของประชาชนจังหวัด
ชลบุรี

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจ้างเหมา เพ่ือเป็นการวาง กรอบแนวคิดแบบ 200,000 - - - - 1 โครงการ ผลการศึกษา ศษ.

ศึกษาวิจัยออกแบบ กรอบแนวคิดการ แปลนโครงการจัอห้อง (งบ อปท.) วิจัยท่ีตกผลึก
ห้องนิทรรศการพิพิธ ออกแบบ ตกแต่ง นืทรรศการ เพ่ือน้าไปใช้ แนวคิดการออก
ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ห้องนิทรรศการ ให้ เป็นแหล่งศึกษา เรียน แบบ รูปแบบ
72 พรรษา มหาราช มีความเป็นสากล รู้และเผยแพร่ ประวัติ การจัดห้อง

ทรงคุณค่าแก่โบราณ ศาสตร์ ภูมิปัญญา นิทรรศการภาย
สถาน และส้านึกใน ท้องถ่ิน ในพิพิธภัณฑ์
พระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติ
ของราชวงศ์จักรี 72 พรรษามหาราช

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  2
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือด้าเนินการช่วย ประชาชนผู้ประสบ 300,000 300,000 300,000 300000 300,000 ผู้ประสบภัยได้ ผู้ประสบภัยได้ สป.

ผู้ประสบสาธารณภัย เหลือผู้ประสบภัยท่ี ภัย ตามหลักเกณฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รับการช่วยเหลือ รับการช่วยเหลือ
เกิดจากธรรมชาติ ท่ีระเบียบก้าหนด ในเบื องต้น เบื องต้น
และภัยอ่ืน ๆ จ้านวน 1 ครั ง/ปี ร้อยละ 80

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาคมและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
      4.1 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำ

จำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 98 11,636,000 94 10,591,000 94 10,591,000 94 10,591,000 94 10,591,000 474 54,000,000

และแผนพัฒนำชุมชน

รวมท้ังส้ิน 98 11,636,000 94 10,591,000 94 10,591,000 94 10,591,000 94 10,591,000 474 54,000,000

แบบ ผ. 02/1
164

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
เทศบำลเมืองอ่ำงศิลำ

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



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างต้ังแต่ 3.50- 450,000  -  -  -  - 438 ตร.ม.  -ประชาชนได้รับ แผนชุมชน กช.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน 4.00 เมตร ยาว (งบ อปท.) ความสะดวกใน ในเขตเทศ

พร้อมท่อระบายน้้า การสัญจรอย่าง 103 เมตร หนา การคมนาคม บาลเมือง

บริเวณถนนสุขุมวิท สะดวกและปลอด 0.15 เมตร พร้อม  -แก้ไขปัญหา อ่างศิลา

(ตรงข้ามป้ัมเชลล์) ภัยย่ิงข้ึน ก่อสร้างท่อระบาย น้้าท่วมขัง ประจ้าปี

(ชุมชนบ้านการุณย์) น้้าคอนกรีตเสริม พ.ศ.2564

ม. 5  ห้วยกะปิ เหล็กขนาดเส้นผ่าน ฉบับเพ่ิม

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร เติมคร้ัง

พร้อมบ่อพักความ ท่ี 1/2564

ยาวรวม 103 เมตร หน้าท่ี 74

คิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนิน ล้าดับท่ี 1

การท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 438 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  1
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างต้ังแต่ 3.00- 200,000  -  -  -  - 280 ตร.ม.  -ประชาชนได้ แผนชุมชน กช.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน 4.00 เมตร หนา (งบ อปท.) รับความสะดวก ในเขตเทศ

พร้อมปรับปรุงท่อ การสัญจรอย่าง 0.15 เมตร ยาว ในการคมนาคม บาลเมือง

ระบายน้้าขอบ่อ, สะดวกและปลอด 80 เมตร พร้อม  -แก้ไขปัญหา อ่างศิลา

บ่อพัก บริเวณแยก ภัยย่ิงข้ึน ปรับปรุงท่อระบาย น้้าท่วมขัง ประจ้าปี

ซอย 18 มิตรสัมพันธ์ น้้า ขอบบ่อ,บ่อพัก พ.ศ.2564

ตรงข้าม คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับเพ่ิม

 (vp snooker club) คิดเป็นพ้ืนท่ีด้าเนิน เติมคร้ัง

(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) การท้ังหมดไม่น้อย ท่ี 1/2564

ม. 6  ต.เสม็ด กว่า 280 ตร.ม. หน้าท่ี 74

รายละเอียดตามแบบ ล้าดับท่ี 2

แปลนเทศบาลฯ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

166
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างต้ังแต่ 3.00- 495,000  -  -  -  - 500 ตร.ม.  -ประชาชนได้ แผนชุมชน กช.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน 3.50เมตร หนา (งบ อปท.) รับความสะดวก ในเขตเทศ

พร้อมท่อระบายน้้า การสัญจรอย่าง หนา 0.15 เมตร ยาว ในการคมนาคม บาลเมือง

บริเวณแยกซอย 18 สะดวกและปลอด  154 เมตร พร้อม  -แก้ไขปัญหา อ่างศิลา

มิตรสัมพันธ์ ตรงข้าม ภัยย่ิงข้ึน ท่อระบายน้้าคอนกรีต น้้าท่วมขัง ประจ้าปี

ซอยเสม็ดใน (ชุมชน เสริมเหล็ก ขนาดเส้น พ.ศ.2564

บ้านเสม็ดนอก) ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ฉบับเพ่ิม

ม.6 ต.เสม็ด เมตร พร้อมบ่อพัก เติมคร้ัง

ความยาวรวม 154 ท่ี 1/2564

เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี หน้าท่ี 74

ด้าเนินการท้ังหมด ล้าดับท่ี 3

ไม่น้อยกว่า 500 
ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างต้ังแต่ 3.50- 200,000  -  -  -  - 199 ตร.ม.  -ประชาชนได้ แผนชุมชน กช.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน 6.00เมตร หนา (งบ อปท.) รับความสะดวก ในเขตเทศ

พร้อมท่อระบายน้้า การสัญจรอย่าง หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม บาลเมือง

บริเวณถนนมิตร สะดวกและปลอด ยาว 42 เมตร พร้อม  -แก้ไขปัญหา อ่างศิลา

สัมพันธ์ข้างร้าน ภัยย่ิงข้ึน ท่อระบายน้้าคอนกรีต น้้าท่วมขัง ประจ้าปี

อาหารบัวทอง เสริมเหล็ก ขนาดเส้น พ.ศ.2564

(ชุมชนบ้านไทย) ผ่านศูนย์กลาง ฉบับเพ่ิม

ม. 1  ต.อ่างศิลา 0.60 เมตร พร้อม เติมคร้ัง

บ่อพักความยาวรวม ท่ี 1/2564

42 เมตร คิดเป็นพ้ืน หน้าท่ี 75

ท่ีด้าเนินการท้ังหมด ล้าดับท่ี 4

ไม่น้อยกว่า 199 
ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
168

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
1 โครงการอบรมกลุ่ม 1.เพ่ือส่งเสริมและ ชุมชน 20 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ชุมชนมีทักษะ แผนชุมชน สป.

อาชีพ พัฒนาทักษะด้านการกลุ่มสนใจ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของผู้เข้ารับ ในการประ ในเขตเทศ (สว.)
ประกอบอาชีพและ กลุ่มคนพิการ การอบรมมี กอบอาชีพ บาลเมือง

สร้างรายได้ให้ชุมชน กลุ่มผู้ผ่านการ ความรู้ใน ลดปัญหาการ อ่างศิลา

และกลุ่มต่าง ๆ บ้าบัดยาเสพติด อาชีพเพ่ิม ว่างงานและ ประจ้าปี

กลุ่มอ่ืน ๆ ข้ึนร้อยละ เพ่ิมโอกาสใน พ.ศ.2564

20 ของผู้ การประกอบ ฉบับเพ่ิม

เข้ารับการ อาชีพ เติมคร้ัง

อบรมน้า ท่ี 1/2564

ความรู้ไป หน้าท่ี 80

ประกอบ ล้าดับท่ี 35

อาชีพเพ่ิม

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
169

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
2 โครงการพัฒนาตลาด 1. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง - ตลาดสด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ 80 แผนชุมชน สธ.

ตามหลักสุขาภิบาลใน และตรวจสอบคุณภาพ - ตลาดนัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของอาหาร น้้าด่ืม ในเขตเทศ

เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ความปลอดภัยของ ในเขตเทศบาลเมือง- ในตลาดประเภท บาลเมือง

อาหารในตลาด อ่างศิลา 2 ได้รับการสุ่ม อ่างศิลา

2. เพ่ือกระตุ้นและ- ตรวจ ไม่พบสาร ประจ้าปี

ส่งเสริมให้เจ้าของตลาด ปนเป้ือน พ.ศ.2564

ผู้ขาย ผู้ซ้ือ และหน่วย 2. ร้อยละ 100 ฉบับเพ่ิม

งานท่ีเก่ียวข้องได้มีส่วน ของตลาดได้ผ่าน เติมคร้ัง

ร่วมมือกันพัฒนาตลาด การตรวจประเมิน ท่ี 1/2564

ให้สะอาดปลอดภัย สุขลักษณะตาม หน้าท่ี 81

ปลอดพิษตามเกณฑ์ หลักสุขาภิบาล ล้าดับท่ี 39

มาตรฐาน และได้การปรับ

ปรุงให้เป็นไป

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
170

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
3 โครงการอาหารปลอดภัย1.เพ่ือปรับปรุงตามเกณฑ์ร้านอาหาร ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 90 1.ประชาชนได้รับ แผนชุมชน สธ.

เทศบาลเมืองอ่างศิลา มาตรฐานด้านสุขลักษณะอาหารมินิมาร์ท (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ของอาหารและ การคุ้มครองและ ในเขตเทศ

ยกระดับการจ้าหน่าย โรงอาหาร ใน น้้าด่ืมในกลุ่มเป้า เข้าใจในการเลือก บาลเมือง

อาหารในสถานประกอบ สถารประกอบการ หมายท่ีได้รับการ บริโภคอาหาร อ่างศิลา

การอาหารสะอาด รสชาติ โรงเรียนและตู้น้้าด่ืม สุ่มตรวจอาหาร และน้้าด่ืมท่ีสะอาด ประจ้าปี

อร่อย (Clean Food หยอดเหรียญ ภาย ไม่พบการปนเป้ือน ปลอดภัย พ.ศ.2564

Good Taste) ในเขตเทศบาล 2.ร้อยละ 30 การ 2.สถานท่ีจ้าหน่าย ฉบับเพ่ิม

2.เพ่ือตรวจสอบ/เฝ้า เมืองอ่างศิลา ตรวจมาตรฐาน และสะสมอาหาร เติมคร้ัง

ระวังคุณภาพอาหาร ของร้านจ้าหน่าย ได้รับการพัฒนา ท่ี 1/2564

และน้้าด่ืมในสถาน อาหารตามหลัก และยกระดับ หน้าท่ี 81

ประกอบอาหารร้าน สุขาภิบาล และได้มาตรฐาน ล้าดับท่ี 40

อาหาร รับป้ายอาหาร

3.เพ่ือให้ผู้สัมผัสอาหาร สะอาดรสชาติ

มีความรู้ความเข้าใจ อร่อย

ในเร่ืองการสุขาภิบาล 3.ร้อยละ 40 

อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

171
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
4 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ด้ารงไว้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมโครง เด็กและเยาวชน แผนชุมชน ศษ.

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาให้แก่ เด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การไม่น้อยกว่า ในพ้ืนท่ีได้เรียน ในเขตเทศ

ช่างฝีมือพ้ืนบ้าน และเยาวชน ร้อยละ 80 รู้ศึกษาเก่ียวกับ บาลเมือง

ของผู้เข้าร่วม งานช่างฝีมือ อ่างศิลา

โครงการ ของท้องถ่ิน ประจ้าปี

ท้ังหมด ตนเอง พ.ศ.2564

ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 10

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
172

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
1 โครงการจัดต้ังชมรม ได้มีชมรมคนพิการ จัดต้ังชมรมคน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชมรมคน คนพิการท่ีได้ แผนชุมชน สป.

คนพิการ และมีโอกาสในการ พิการของเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พิการมี รับความช่วย ในเขตเทศ (สว.)
ช่วยเหลือซ่ึงกัน เมืองอ่างศิลา โอกาสได้ เหลือมีสภาพ บาลเมือง

และกัน จ้านวน 1 คร้ัง/ปี รับการช่วย ความเป็นอยู่ อ่างศิลา

เหลือซ่ึง ท่ีดีข้ึน ประจ้าปี

กันและกัน พ.ศ.2564

เพ่ิมมากข้ึน ฉบับเพ่ิม

ร้อยละ 80 เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 79

ล้าดับท่ี 32

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
173

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
2 โครงการเผยแพร่ความรู้ 1.เพ่ือให้ อสม.ในเขต อสม. ในเขตเทศบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ด้านสุขภาพอนามัยและ เทศบาลเมืองอ่างศิลามีความ เมืองอ่างศิลา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของผู้เข้า คุณภาพชีวิตข้ึน ในเขตเทศ

ส่ิงแวดล้อม (ให้แก่ อสม. รู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ร่วมโครงการ 174 บาลเมือง

เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา) อนามัยและส่ิงแวดล้อม น้าความรู้ท่ี สุขภาพเบ้ืองต้นได้ อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ อสม. ในเขต ได้รับจากการ 2.อสม. สามารถ ประจ้าปี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อบรมไปใช้ น้าความรู้ไป พ.ศ.2564

สามารถน้าความรู้มา ในการดูแล พัฒนาพ้ืนท่ีให้ ฉบับเพ่ิม

พัฒนาพ้ืนท่ีให้เกิดคุณภาพ สุขภาพของ เกิดคุณภาพชีวิต เติมคร้ัง

ชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความ ประชาชนใน ท่ีดีข้ึนและมีความ ท่ี 1/2564

เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน เขตท่ีรับผิดชอบ เป็นเมืองน่าอยู่ หน้าท่ี 77

อย่างย่ังยืน ล้าดับท่ี 13 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

174
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
3 โครงการส่งเสริมสุข 1.เพ่ือดูแลส่งเสริม ผู้สูงอายุในเขต ######## ######## 1,000,000 ######## 1,000,000 ร้อยละ  1.ผู้สูงอายุในเขต แผนชุมชน สธ.

ภาพผู้สูงอายุ สุขภาพผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 80 ของผู้สูง เทศบาลเมือง ในเขตเทศ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อ่างศิลา อายุท่ีเข้าร่วม อ่างศิลาได้รับการ บาลเมือง

2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ อบรมน้า ดูแลด้านสุขภาพ อ่างศิลา

สามารถดูแลตัวเองได้ ความรู้ความ ได้อย่างท่ัวถึง ประจ้าปี

3.เพ่ือสร้างขวัญและ ใจท่ีได้รับ 2.ผู้สูงอายุสามารถพ.ศ.2564

ก้าลังใจให้ผู้สูงอายุ เก่ียวกับการ ดูแลตนเองได้ ฉบับเพ่ิม

ดูแลสุข 3.ผู้สูงอายุรู้สึกมี เติมคร้ัง

ภาพไปปรับ คุณค่าในตนเอง ท่ี 1/2564

ใช้ในชีวิต หน้าท่ี 77

ประจ้าวันได้ ล้าดับท่ี 16

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

175
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือให้พ้ืนท่ีในเขต 1.สร้างพ้ืนท่ีเขตปลอด 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สุนัขและ 1.พ้ืนท่ีเขตเทศ แผนชุมชน สธ.

คนปลอดภัยจากโรค เทศบาลเมืองอ่างศิลาโรคพิษสุนัขบ้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แมวในเขต บาลเมืองอ่างศิลา ในเขตเทศ

พิษสุนัขบ้า เป็นเขตปลอดโรค 2.มีการข้ึนทะเบียน เทศบาลเมือง เป็นเขตปลอดโรค บาลเมือง

พิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขต อ่างศิลาไม่ พิษสุนัขบ้า อ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา น้อยกว่าร้อย 2.สุนัขและแมว ประจ้าปี

3.สร้างเครือข่ายเฝ้า ละ 80 ได้ ในเขตเทศบาล พ.ศ.2564

ระวังโคพิษสุนัขบ้าใน รับการข้ึน เมืองอ่างศิลาได้ ฉบับเพ่ิม

ชุมชน ทะเบียนและ รับการข้ึนทะเบียน เติมคร้ัง

4.ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ฉีดวัคซีนป้อง 3.มีเครือข่ายเฝ้า ท่ี 1/2564

พิษสุนัขบ้า ให้สุนัข กันโรคพิษ ระวังโรคพิษสุนัข หน้าท่ี 77

และแมวอย่างท่ัวถึง สุนัขบ้า บ้าข้ึนในชุมชน ล้าดับท่ี 17

ควบคลุมพ้ืนท่ี 4.สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

176
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
สุนัขบ้าอย่าง
ท่ัวถึงครอบ
คลุมทุกพ้ืนท่ี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

177
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
5 โครงการเฝ้าระวังและ เพ่ือป้องกันการเกิด 1.สร้างเครือข่ายเฝ้า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 มีเครือข่ายเฝ้า แผนชุมชน สธ.

แก้ไขปัญหาสุนัขและ โรคพิษสุนัขบ้าจาก ระวังโรคพิษสุนัขบ้าใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของสุนัขและ ระวังโรคพิษสุนัข ในเขตเทศ

แมว สัตว์สู่คน ชุมชน แมวในพ้ืนท่ี บ้าในชุมชน บาลเมือง

2.มีการข้ึนทะเบียน เขต ทม. อ่าง สุนัขและแมว อ่างศิลา

สุนัขและแมว ศิลาได้รับการ ได้รับการข้ึน ประจ้าปี

3.ท้าหมันเพ่ือควบคุม ผ่าตัดและ ทะเบียน ผ่าตัด พ.ศ.2564

จ้านวนสุนัขและแมว การควบคุม ท้าหมันและฉีด ฉบับเพ่ิม

4.ป้องกันการเกิดโรค จ้านวน และ วัคซีนครอบคุม เติมคร้ัง

พิษสุนัขบ้าในสุนัข ฉีดวัคซีน ทุกพ้ืนท่ี ท่ี 1/2564

และแมวอย่างท่ัวถึง ป้องกันโรค ไม่พบการเกิดโรค หน้าท่ี 77

พิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าข้ึน ล้าดับท่ี 18

ในพ้ืนท่ี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

178
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
6 โครงการอบรมเชิง 1.เพ่ือป้องกันการสูญ แกนน้าด้านสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50000 50,000 ร้อละ 90 1.ผู้เข้ารับการ แผนชุมชน สธ.

ปฏิบัติการพัฒนาการ เสียชีวิตและลดความ ในเขตเทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของผู้เข้า อบรมมีความรู้ ในเขตเทศ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน พิการท่ีอาจเกิดข้ึนกับ อ่างศิลา ร่วมโครง และทักษะใน บาลเมือง

ประชาชน การสามารถ การช่วยฟ้ืนคืน อ่างศิลา

2.เพ่ือกระจตุ้นเตือน น้าความรู้ ชีพเบ้ืองต้นอย่าง ประจ้าปี

ให้ประชาชนตระหนัก ความรู้ท่ีได้ ถูกวิธี พ.ศ.2564

รู้และเข้าใจในการมี รับไปใช้ใน 2.ลดการสูญเสีย ฉบับเพ่ิม

ส่วนร่วมในการช่วย การพัฒนา ชีวิตและลดความ เติมคร้ัง

ชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การช่วยฟ้ืน พิการท่ีอาจเกิด ท่ี 1/2564

3.เพ่ือพัฒนาความรู้ คืนชีพข้ัน ข้ึนต่อผู้ป่วย หน้าท่ี 77

และทักษะในการช่วย พ้ืนฐาน 3.ประชาชนมี ล้าดับท่ี 19

ฟ้ืนคืนชีพให้กับ อสม./ ความตระหนัก
แกนน้าด้านสุขภาพ รู้และเข้าใจใน

การมีส่วนร่วมใน
การช่วยชีวิตข้ัน
พ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

179
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
7 โครงการป้องกันและ เพ่ือควบคุมป้องกัน ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 อัตราการป่วย แผนชุมชน สธ.

ควบคุมโรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของ พ้ืนท่ีเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของประชาชน และการตาย ในเขตเทศ

โรคไข้เลือดออก เมืองอ่างศิลา ในเขตเทศ ด้วยไข้เลือด บาลเมือง

บาลเมือง ออกของ อ่างศิลา

อ่างศิลา ประชาชน ประจ้าปี

ไม่ป่วยเป็น ลดลง พ.ศ.2564

ไข้เลือดออก ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 78

ล้าดับท่ี 20

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

180
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
8 โครงการป้องกันการ 1.เพ่ือให้เยาวชนมี เยาวชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 1.เยาวชนมี แผนชุมชน สธ.

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ความรู้ความเข้าใจ เทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของเยาวชน ความรู้ความ ในเขตเทศ

และมีค่านิยมท่ีถูก อ่างศิลา ในเขตเทศ เข้าใจและมีค่า บาลเมือง

ต้องเก่ียวกับความ บาลเมือง นิยมท่ีถูกต้อง อ่างศิลา

รักและเพศสัมพันธ์ อ่างศิลาได้ เก่ียวกับความรัก ประจ้าปี

2.เพ่ือให้เยาวชนมี รับความรู้ และเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2564

ความรู้ในการป้อง เก่ียวกับการ 2.เยาวชนมีความ ฉบับเพ่ิม

กันตนเองจากการต้ัง ป้องกันการ รู้ในการป้องกัน เติมคร้ัง

ครรภ์ก่อนวัยอันควร ต้ังครรภ์ก่อน ตนเองจากการ ท่ี 1/2564

วัยอันควร ต้ังครรภ์ก่อน หน้าท่ี 78

วัยอันควร ล้าดับท่ี 21

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

181
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
9 โครงการอบรมกลุ่มเล่ียง เพ่ือให้เยาวชนปรับ เยาวชนในเขต 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 เยาวชนในเขต แผนชุมชน สธ.

เปล่ียงพฤติกรรมการ เทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของผู้เข้า เทศบาลเมือง ในเขตเทศ

บริโภคและการออก อ่างศิลา ร่วมโครง อ่างศิลา มีการ บาลเมือง

ก้าลังกายให้เหมาะสม การสามารถ ปรับเปล่ียน อ่างศิลา

เพ่ือลดปัญหาโรคอ้วน ป้องกันตน พฤติกรรมการ ประจ้าปี

และโรคขาดสารอาหาร เองจากโรค บริโภคและออก พ.ศ.2564

ต่าง ๆ ได้ ก้าลังกายให้ ฉบับเพ่ิม

เหมาะสมเข้าใจ เติมคร้ัง

ในการมีส่วน ท่ี 1/2564

ร่วมในการช่วย หน้าท่ี 78

ชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ล้าดับท่ี 22

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

182
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
10 โครงการป้องกันและ เพ่ือให้เยาวชนมีความ ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนใน แผนชุมชน สธ.

ควบคุมโรคเอดส์ รู้ละสามารถป้องกัน เทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของผู้เข้า เขตเทศบาล ในเขตเทศ

ตนเองจากโรคเอดส์ อ่างศิลา ร่วมโครงการ เมืองอ่างศิลา บาลเมือง

มีความรู้และ ติดเช้ือเอดส์ อ่างศิลา

สามารถป้อง ลดลง ประจ้าปี

กันตนเอง พ.ศ.2564

จากโรคเอดส์ ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 78

ล้าดับท่ี 23

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

183
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
11 โครงการเฝ้าระวัง 1.เพ่ือประเมินความ กิจกรรมท่ีเป็น ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละ 50 1.สถานประกอบแผนชุมชน สธ.

ประเมินความเส่ียง เส่ียงด้านอนามัยส่ิง อันตรายต่อสุขภาพ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของสถาน กิจการต่าง ๆ ในเขตเทศ

ด้านอนามัยส่ิงแวด แวดล้อมส้าหรับควบ ในเขตเทศบาล ประกอบ ในพ้ืนท่ีมีการ บาลเมือง

ล้อมท่ีมีต่อสุขภาพของ คุมก้ากับกิจการท่ีเป็น เมืองอ่างศิลา กิจกรรมได้ ควบคุม ตรวจ อ่างศิลา

ประชาชนในเขต อันตรายต่อสุขภาพ รับการ สอบอย่างถูก ประจ้าปี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามพระราชบัญญัติ ประเมิน ต้องตามหลัก พ.ศ.2564

การสาธารณสุข ความเส่ียง วิชาการ ฉบับเพ่ิม

พ.ศ.2535 ด้านอนามัย 2.ได้เกิด เติมคร้ัง

2.เพ่ือใช้ควบคุมผลกระ ส่ิงแวดล้อม ประโยชน์ คุ้ม ท่ี 1/2564

ทบต่อสุขภาพ ของ ครองสุขภาพ หน้าท่ี 78

ประชาชนในเขตเทศ ของประชาชน ล้าดับท่ี 24

บาลเมืองอ่างศิลา ในเขตพ้ืนท่ี
3.เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ เมืองอ่างศิลา
ในการก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบของการ
ประกอบกิจการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

184
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 10+A552:M566 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
12 โครงการส้ารวจสุนัข เพ่ือให้พ้ืนท่ีในเขต สุนัขและแมวจรจัด ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ สุนัขและแมว 1.พ้ืนท่ีเขตเทศ แผนชุมชน สธ.

และแมวจรจัดในเขต เทศบาลเมืองอ่างศิลา ในเขตเทศบาลเมือง งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน จรจัดในเขต บาลเมืองอ่างศิลา ในเขตเทศ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นเขตปลอดโรค อ่างศิลา เทศบาลเมือง เป็นเขตปลอด บาลเมือง

พิษสุนัขบ้า อ่างศิลา ไม่ โรคพิษสุนัขบ้า อ่างศิลา

น้อยกว่าร้อย 2.สุนัขและแมว ประจ้าปี

ละ 80 ได้ จรจัดในเขตเทศ พ.ศ.2564

รับการข้ึน บาลเมืองอ่างศิลา ฉบับเพ่ิม

ทะเบียนและ ได้รับการข้ึน เติมคร้ัง

ฉีดวัคซีนป้อง ทะเบียน ท่ี 1/2564

กันโรคพิษ 3.มีเคร่ืองข่าย หน้าท่ี 78

สุนัขบ้า เฝ้าระวังโรค ล้าดับท่ี 25

พิษสุนัขบ้าทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

185
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
13 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจ ม.1  ต.อ่างศิลา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชน หมู่ 1 ในการป้องกันโรค การเกิดโรค ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

บ้านไทย ติดต่อจากสัตว์สู่คน ติดต่อจาก โรคระบาดจาก อ่างศิลา

ต.อ่างศิลา 2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ สัตว์สู่คน สัตว์สู่คน ประจ้าปี

ป่วยโรคติดต่อจาก 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สัตว์สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการ แก้ไข ลดลง ท่ี 1/2564

ปัญหา เพ่ือลดระดับ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

การระบาดของโรค ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

จากสัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

186
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
14 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจใน ม.2  ต.อ่างศิลา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนมะเกลือสามัคคีในการป้องกันโรค เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

ม.2  ต.อ่างศิลา ติดต่อจากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

187
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
15 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจใน ม.3  ต.อ่างศิลา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชน คนหมู่ 3 ในการป้องกันโรค เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

ม.3  ต.อ่างศิลา ติดต่อจากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

188
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
16 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจใน ม.4  ต.อ่างศิลา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้านบนเข้มแข็งในการป้องกันโรค เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง
ม.4 ต.อ่างศิลา ติดต่อจากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

189
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
17 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจใน ม.5  ต.อ่างศิลา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชน บ้านปากคลอง-ในการป้องกันโรค เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

โรงนาค ม.5 ติดต่อจากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

ต.อ่างศิลา 2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

190
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
18 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจใน ม.4 ต.ห้วยกะปิ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้านชาก ในการป้องกันโรค เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

พุดซาร่วมใจ ติดต่อจากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

ม.4 ต.ห้วยกะปิ 2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

191
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
19 โครงการควบคุมโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้ความเข้าใจใน ม.5  ต.ห้วยกะปิ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชน บ้านการุณย์ ในการป้องกันโรค เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

 ม.5 ต.ห้วยกะปิ ติดต่อจากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

192
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
20 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมี แผนชุมชน สธ.

โรคติดต่อ ความรู้ความเข้าใจใน ชุมชนบ้านปึกใหญ่ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตราการ ความรู้ในการ ในเขตเทศ

จากสัตว์สู่คน ในการป้องกันโรค สามัคคี หมู่ 1 เกิดโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

ชุมชนบ้านปึก ติดต่อจากสัตว์สู่คน ต.บ้านปึก จากสัตว์สู่คน โรคระบาดจาก อ่างศิลา

ใหญ่สามัคคี 2.เพ่ือให้จ้านวนผู้ป่วย สัตว์สู่คน ประจ้าปี

โรคติดต่อจากสัตว์ 2.จ้านวนผู้ป่วย พ.ศ.2564

สู่คนลดลง จากโรคติดต่อ ฉบับเพ่ิม

3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน โดยสัตว์สู่คน เติมคร้ัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดลง ท่ี 1/2564

เพ่ือลดระดับการ 3.ชุมชนมีส่วน หน้าท่ี 78

ระบาดของโรคจาก ร่วมในการแก้ไข ล้าดับท่ี 26

สัตว์สู่คน ปัญหาการป้อง
กันการแพร่
ระบาดของโรค
ท่ีเกิดจากสัตว์
สู่คน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

193
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
21 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชนหมู่ 1 สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

บ้านไทย ม.1 ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ต.อ่างศิลา ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

194
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
22 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพการบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชนมะเกลือ- สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สามัคคี ม.2  ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ต.อ่างศิลา ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

195
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
23 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชนคนหมู่ 3 สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

ม.3  ต.อ่างศิลา ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

196
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
24 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชนบ้านบน สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

เข้มแข็ง ม.4 ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ต.อ่างศิลา ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

197
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
25 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชน บ้านปากคลอง-สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

โรงนาค ม.5 ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ต.อ่างศิลา ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

แบบ ผ.02/1

198
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
26 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชนบ้านชาก สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

พุดซาร่วมใจ ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ม.4 ต.ห้วยกะปิ ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

199
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
27 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

การขาดสารไอโอดีน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

ชุมชน บ้านการุณย์ สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

 ม.5 ต.ห้วยกะปิ ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

200
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
28 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

และป้องกัน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

โรคขาด สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สารไอโอดีน ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

เพ่ิมไอคิว ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ชุมชนบ้าน ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

หนองเพชร 2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

201
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
29 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

และป้องกัน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

โรคขาด สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สารไอโอดีน ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

เพ่ิมไอคิว ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ชุมชนบ้าน ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

สวนมะม่วง 2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

202
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
30 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

และป้องกัน ร่วมในการดูแลสุขภาพการบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

โรคขาด สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สารไอโอดีน ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

เพ่ิมไอคิว ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ชุมชนบ้านปึกเล็ก ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

203
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
31 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

และป้องกัน ร่วมในการดูแลสุขภาพการบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

โรคขาด สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สารไอโอดีน ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

เพ่ิมไอคิว ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ชุมชนบ้าน ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

หนองย่ีพร้า 2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

204
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
32 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

และป้องกัน ร่วมในการดูแลสุขภาพ การบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

โรคขาด สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สารไอโอดีน ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

เพ่ิมไอคิว ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ชุมชนบ้าน ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

สวนหมาก 2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

205
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
33 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน  - รณรงค์สร้างกระแส 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  - ประชาชน 1. ชุมชนมีส่วน แผนชุมชน สธ.

และป้องกัน ร่วมในการดูแลสุขภาพการบริโภคเกลือเสริม งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ได้รับการ ร่วมในการดูแล ในเขตเทศ

โรคขาด สร้างความเข้มแข็ง ไอโอดีน ป้องกันโรค สนับสนุน สุขภาพสร้าง บาลเมือง

สารไอโอดีน ในชุมชน พัฒนา ขาดสารไอโอดีนเพ่ิม เกลือเสริม ความแข็งแรงใน อ่างศิลา

เพ่ิมไอคิว ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ไอคิวให้ประชาชน ไอโอดีน ชุมชน พัฒนา ประจ้าปี

ชุมชนบ้าน ไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี และมีการใช้ ชุมชนเป็นหมู่ พ.ศ.2564

มาบหม้อ 2. เพ่ือให้ประชาชน เกลือเสริม บ้านไอโอดีน ฉบับเพ่ิม

บริโภคเกลือเสริม ไอโอดีนท่ีได้ 2.ประชาชน เติมคร้ัง

ไอโอดีนและอาหาร มาตรฐาน ได้รับสนับสนุน ท่ี 1/2564

เสริมไอโอดีนทุก เกลือเสริมไอโอดีน หน้าท่ี 75

ครัวเรือน และมีการใช้เกลือ ล้าดับท่ี 7

เสริมไอโอดีน
ท่ีได้มาตรฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

206
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
34 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

(ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว) ในการป้องกันโรค หมู่ 3  ต.เสม็ด การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

207
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
35 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านเสม็ดใน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 ในการป้องกันโรค หมู่ 4  ต.เสม็ด การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

(ชุมชนบ้านเสม็ดใน) ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

208
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
36 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านหัวโพรง งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 ในการป้องกันโรค หมู่ 5  ต.เสม็ด การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

(ชุมชนบ้านหัวโพรง) ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

209
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
37 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านเสม็ด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 ในการป้องกันโรค นอก หมู่ 6 การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) ไข้เลือดออก ต.เสม็ด ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

210
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
38 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านเนิน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 ในการป้องกันโรค มะกอก หมู่ 7 การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

(ชุมชนบ้านเนิน ไข้เลือดออก  ต.เสม็ด ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

มะกอก) 2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

211
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
39 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนรักษ์เนิน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 ในการป้องกันโรค มะกอก หมู่ 8 การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

(ชุมชนรักษ์เนิน ไข้เลือดออก ต.เสม็ด ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

มะกอก) 2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

212
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
40 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านสวน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้านสวน ในการป้องกันโรค มะม่วง หมู่ 2 การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

มะม่วง ไข้เลือดออก ต.บ้านปึก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

213
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
41 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านปึกเล็ก งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้านปึกเล็ก ในการป้องกันโรค หมู่ 3 ต.บ้านปึก การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

214
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
42 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านหนอง งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้าน ในการป้องกันโรค ย่ีพร้า  หมู่ 4 การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

หนองย่ีพร้า ไข้เลือดออก ต.บ้านปึก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

215
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
43 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านสวนหมาก งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้าน ในการป้องกันโรค หมู่ 5 ต.บ้านปึก การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

สวนหมาก ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

216
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
44 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมนบ้านหนองเพชร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้าน ในการป้องกันโรค หมู่ 6 ต.บ้านปึก การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

หนองเพชร ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

217
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
45 โครงการควบคุม 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

โรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนบ้านมาบหม้อ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ลดอัตรา มีความรู้ในการ ในเขตเทศ

ชุมชนบ้าน ในการป้องกันโรค หมู่ 7 ต.บ้านปึก การโรคติด ควบคุมป้องกัน บาลเมือง

มาบหม้อ ไข้เลือดออก ต่อจาก โรคไข้เลือดออก อ่างศิลา

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน สัตว์สู่คน 2.ชุมชนมีส่วน ประจ้าปี

ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการแก้ไข พ.ศ.2564

เพ่ือลดการระบาดของ ปัญหาการป้อง ฉบับเพ่ิม

โรคไข้เลือดออก กัน การแพร่ เติมคร้ัง

ระบาดของ ท่ี 1/2564

โรคไข้เลือดออก หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

218
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
46 โครงการชาว 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

ชุมชนบ้านสวน และเยาวชนในชุมชน ให้ประชาชนเยาวชน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชน ในเขตเทศ

มะม่วง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิน - ว่ิง ในเขตพ้ืน ชุมชนมีสุข ในชุมชนได้ใช้ บาลเมือง

เดิน - ว่ิง ประโยชน์ของ ท่ีต้าบลบ้านปึก ภาพแข็งแรง เวลาว่างให้เกิด อ่างศิลา

เพ่ือสุขภาพ การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ต้านภัยยาเสพติด น้าไปปฏิบัติอย่าง ต้านยาเสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์ พ.ศ.2564

ตามรอยพ่อ ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติอย่าง ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก ต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ท้า ล้าดับท่ี 27

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรมร่วม
เป็นการเช่ือมความ กันเป็นการเช่ือม
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดี
ชุมชน ระหว่างชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
47 โครงการชาว 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

ชุมชนบ้านปึกเล็ก และเยาวชนในชุมชน ให้ประชาชนเยาวชน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชน ในเขตเทศ

เดิน - ว่ิง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิน - ว่ิง ในเขตพ้ืน ชุมชนมีสุข ในชุมชนได้ใช้ บาลเมือง

เพ่ือสุขภาพ ประโยชน์ของ ท่ีต้าบลบ้านปึก ภาพแข็งแรง เวลาว่างให้เกิด อ่างศิลา

ต้านภัยยาเสพติด การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ตามรอยพ่อ น้าไปปฏิบัติอย่าง ต้านยาเสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์ พ.ศ.2564

ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติอย่าง ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก ต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ท้า ล้าดับท่ี 27

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรมร่วม
เป็นการเช่ือมความ กันเป็นการเช่ือม
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดี
ชุมชน ระหว่างชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

220
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
48 โครงการชาว 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

ชุมชนบ้านหนอง และเยาวชนในชุมชน ให้ประชาชนเยาวชน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชน ในเขตเทศ

หนองย่ีพร้า ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิน - ว่ิง ในเขตพ้ืน ชุมชนมีสุข ในชุมชนได้ใช้ บาลเมือง

เดิน - ว่ิง ประโยชน์ของ ท่ีต้าบลบ้านปึก ภาพแข็งแรง เวลาว่างให้เกิด อ่างศิลา

เพ่ือสุขภาพ การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ต้านภัยยาเสพติด น้าไปปฏิบัติอย่าง ต้านยาเสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์ พ.ศ.2564

ตามรอยพ่อ ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติอย่าง ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก ต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ท้า ล้าดับท่ี 27

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรมร่วม
เป็นการเช่ือมความ กันเป็นการเช่ือม
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดี
ชุมชน ระหว่างชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

221
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
49 โครงการชาว 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

ชุมชน และเยาวชนในชุมชน ให้ประชาชนเยาวชน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชน ในเขตเทศ

บ้านสวนหมาก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิน - ว่ิง ในเขตพ้ืน ชุมชนมีสุข ในชุมชนได้ใช้ บาลเมือง

เดิน - ว่ิง ประโยชน์ของ ท่ีต้าบลบ้านปึก ภาพแข็งแรง เวลาว่างให้เกิด อ่างศิลา

เพ่ือสุขภาพ การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ต้านภัยยาเสพติด น้าไปปฏิบัติอย่าง ต้านยาเสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์ พ.ศ.2564

ตามรอยพ่อ ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติอย่าง ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก ต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ท้า ล้าดับท่ี 27

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรมร่วม
เป็นการเช่ือมความ กันเป็นการเช่ือม
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

222
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
50 โครงการชาว 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

ชุมชน และเยาวชนในชุมชน ให้ประชาชนเยาวชน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชน ในเขตเทศ

บ้านหนองเพชร ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิน - ว่ิง ในเขตพ้ืน ชุมชนมีสุข ในชุมชนได้ใช้ บาลเมือง

เดิน - ว่ิง ประโยชน์ของ ท่ีต้าบลบ้านปึก ภาพแข็งแรง เวลาว่างให้เกิด อ่างศิลา

เพ่ือสุขภาพ การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ต้านภัยยาเสพติด น้าไปปฏิบัติอย่าง ต้านยาเสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์ พ.ศ.2564

ตามรอยพ่อ ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติอย่าง ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก ต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ท้า ล้าดับท่ี 27

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรมร่วม
เป็นการเช่ือมความ กันเป็นการเช่ือม
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดี
ชุมชน ระหว่างชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

223
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
51 โครงการชาว 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

ชุมชน และเยาวชนในชุมชน ให้ประชาชนเยาวชน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชน ในเขตเทศ

บ้านมาบหม้อ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิน - ว่ิง ในเขตพ้ืน ชุมชนมีสุข ในชุมชนได้ใช้ บาลเมือง

เดิน - ว่ิง ประโยชน์ของ ท่ีต้าบลบ้านปึก ภาพแข็งแรง เวลาว่างให้เกิด อ่างศิลา

เพ่ือสุขภาพ การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ต้านภัยยาเสพติด น้าไปปฏิบัติอย่าง ต้านยาเสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์ พ.ศ.2564

ตามรอยพ่อ ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติอย่าง ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก ต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ท้า ล้าดับท่ี 27

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรมร่วม
เป็นการเช่ือมความ กันเป็นการเช่ือม
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

224
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
52 โครงการป้องกัน 1. เพ่ือสืบสานพระราช อบรมให้ความรู้ผู้น้า 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

มะเร็งเต้านม ประสงค์ของสมเด็จ ชุมชนอาสาสมัคร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

(ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว) พระศรีนครินทราบรม สาธารณสุขประจ้า ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

ราชชนนีผู้ก่อต้ังมูลนิธิ หมู่บ้านและประ ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

ถันยรักษ์ให้ผู้หญิงไทย ชาชนในพ้ืนท่ี การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

พ้นภัยมะเร็งเต้านม จ้านวน 10 คน เต้านม การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

2.เพ่ือขยายระบบ ด้วยตนเอง จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรองมะเร็ง ร้อยละ 80 สาธารณสุข เติมคร้ัง

เต้านมด้วยการตรวจ ท่ี 1/2564

เต้านมด้วยตนเอง หน้าท่ี 79

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี ล้าดับท่ี 28

ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง
สม้่าเสมอ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

225
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
53 โครงการป้องกัน 1. เพ่ือสืบสานพระราช อบรมให้ความรู้ผู้น้า 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

มะเร็งเต้านม ประสงค์ของสมเด็จ ชุมชนอาสาสมัคร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

(ชุมชนบ้านเสม็ดใน) พระศรีนครินทราบรม สาธารณสุขประจ้า ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

ราชชนนีผู้ก่อต้ังมูลนิธิ หมู่บ้านและประ ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

ถันยรักษ์ให้ผู้หญิงไทย ชาชนในพ้ืนท่ี การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

พ้นภัยมะเร็งเต้านม จ้านวน 10 คน เต้านม การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

2.เพ่ือขยายระบบ ด้วยตนเอง จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรองมะเร็ง ร้อยละ 80 สาธารณสุข เติมคร้ัง

เต้านมด้วยการตรวจ ท่ี 1/2564

เต้านมด้วยตนเอง หน้าท่ี 79

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี ล้าดับท่ี 28

ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง
สม้่าเสมอ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

226
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
54 โครงการป้องกัน 1. เพ่ือสืบสานพระราช อบรมให้ความรู้ผู้น้า 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

มะเร็งเต้านม ประสงค์ของสมเด็จ ชุมชนอาสาสมัคร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

(ชุมชนบ้านหัวโพรง) พระศรีนครินทราบรม สาธารณสุขประจ้า ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

ราชชนนีผู้ก่อต้ังมูลนิธิ หมู่บ้านและประ ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

ถันยรักษ์ให้ผู้หญิงไทย ชาชนในพ้ืนท่ี การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

พ้นภัยมะเร็งเต้านม จ้านวน 10 คน เต้านม การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

2.เพ่ือขยายระบบ ด้วยตนเอง จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรองมะเร็ง ร้อยละ 80 สาธารณสุข เติมคร้ัง

เต้านมด้วยการตรวจ ท่ี 1/2564

เต้านมด้วยตนเอง หน้าท่ี 79

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี ล้าดับท่ี 28

ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง
สม้่าเสมอ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

227
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
55 โครงการป้องกัน 1. เพ่ือสืบสานพระราช อบรมให้ความรู้ผู้น้า 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

มะเร็งเต้านม ประสงค์ของสมเด็จ ชุมชนอาสาสมัคร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) พระศรีนครินทราบรม สาธารณสุขประจ้า ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

ราชชนนีผู้ก่อต้ังมูลนิธิ หมู่บ้านและประ ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

ถันยรักษ์ให้ผู้หญิงไทย ชาชนในพ้ืนท่ี การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

พ้นภัยมะเร็งเต้านม จ้านวน 10 คน เต้านม การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

2.เพ่ือขยายระบบ ด้วยตนเอง จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรองมะเร็ง ร้อยละ 80 สาธารณสุข เติมคร้ัง

เต้านมด้วยการตรวจ ท่ี 1/2564

เต้านมด้วยตนเอง หน้าท่ี 79

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี ล้าดับท่ี 28

ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง
สม้่าเสมอ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

228
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
56 โครงการป้องกัน 1. เพ่ือสืบสานพระราช อบรมให้ความรู้ผู้น้า 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

มะเร็งเต้านม ประสงค์ของสมเด็จ ชุมชนอาสาสมัคร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

(ชุมชนบ้านเนิน พระศรีนครินทราบรม สาธารณสุขประจ้า ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

มะกอก) ราชชนนีผู้ก่อต้ังมูลนิธิ หมู่บ้านและประ ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

ถันยรักษ์ให้ผู้หญิงไทย ชาชนในพ้ืนท่ี การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

พ้นภัยมะเร็งเต้านม จ้านวน 10 คน เต้านม การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

2.เพ่ือขยายระบบ ด้วยตนเอง จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรองมะเร็ง ร้อยละ 80 สาธารณสุข เติมคร้ัง

เต้านมด้วยการตรวจ ท่ี 1/2564

เต้านมด้วยตนเอง หน้าท่ี 79

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี ล้าดับท่ี 28

ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง
สม้่าเสมอ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

229
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
57 โครงการป้องกัน 1. เพ่ือสืบสานพระราช อบรมให้ความรู้ผู้น้า 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

มะเร็งเต้านม ประสงค์ของสมเด็จ ชุมชนอาสาสมัคร งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

(ชุมชนรักษ์เนิน พระศรีนครินทราบรม สาธารณสุขประจ้า ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

มะกอก) ราชชนนีผู้ก่อต้ังมูลนิธิ หมู่บ้านและประ ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

ถันยรักษ์ให้ผู้หญิงไทย ชาชนในพ้ืนท่ี การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

พ้นภัยมะเร็งเต้านม จ้านวน 10 คน เต้านม การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

2.เพ่ือขยายระบบ ด้วยตนเอง จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรองมะเร็ง ร้อยละ 80 สาธารณสุข เติมคร้ัง

เต้านมด้วยการตรวจ ท่ี 1/2564

เต้านมด้วยตนเอง หน้าท่ี 79

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี ล้าดับท่ี 28

ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง
สม้่าเสมอ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

230
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
58 โครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาและส่ง -หญิงต้ังครรภ์กับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส่งเสริม -หญิงต้ังครรภ์ แผนชุมชน สธ.

โภชนาการและ เสริมโภชนาการด้าน มารดาหลังคลอด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ส่งมารดา กับมารดา ในเขตเทศ

สุขภาพอนามัยแม่ สุขภาพอนามัย -เด็กอายุ 6 มีสุขภาพดี หลังคลอด บาลเมือง

และเด็กชุมชนหมู่ 1 มารดาและเด็ก เดือน 2 ปี เด็กเจริญเติบ -เด็กอายุ 6 อ่างศิลา

บ้านไทย ม.1 โตดี พัฒนา เดือน-2 ปี ได้ ประจ้าปี

ต.อ่างศิลา การสมวัย พัฒนาและส่ง พ.ศ.2564

เสริมโภชนาการ ฉบับเพ่ิม

ด้านสุขภาพ เติมคร้ัง

อนามัย ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 79

ล้าดับท่ี 29

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

231
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
59 โครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาและส่ง -หญิงต้ังครรภ์กับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส่งเสริม -หญิงต้ังครรภ์ แผนชุมชน สธ.

โภชนาการและ เสริมโภชนาการด้าน มารดาหลังคลอด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ส่งมารดา กับมารดา ในเขตเทศ

สุขภาพอนามัยแม่ สุขภาพอนามัย -เด็กอายุ 6 มีสุขภาพดี หลังคลอด บาลเมือง

และเด็ก มารดาและเด็ก เดือน 2 ปี เด็กเจริญเติบ -เด็กอายุ 6 อ่างศิลา

ชุมชนมะเกลือสามัคคี โตดี พัฒนา เดือน-2 ปี ได้ ประจ้าปี

ม.2  ต.อ่างศิลา การสมวัย พัฒนาและส่ง พ.ศ.2564

เสริมโภชนาการ ฉบับเพ่ิม

ด้านสุขภาพ เติมคร้ัง

อนามัย ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 79

ล้าดับท่ี 29

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

232
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
60 โครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาและส่ง -หญิงต้ังครรภ์กับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส่งเสริม -หญิงต้ังครรภ์ แผนชุมชน สธ.

โภชนาการและ เสริมโภชนาการด้าน มารดาหลังคลอด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ส่งมารดา กับมารดา ในเขตเทศ

สุขภาพอนามัยแม่ สุขภาพอนามัย -เด็กอายุ 6 มีสุขภาพดี หลังคลอด บาลเมือง

และเด็ก มารดาและเด็ก เดือน 2 ปี เด็กเจริญเติบ -เด็กอายุ 6 อ่างศิลา

ชุมชนคนหมู่ 3 โตดี พัฒนา เดือน-2 ปี ได้ ประจ้าปี

ม.3  ต.อ่างศิลา การสมวัย พัฒนาและส่ง พ.ศ.2564

เสริมโภชนาการ ฉบับเพ่ิม

ด้านสุขภาพ เติมคร้ัง

อนามัย ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 79

ล้าดับท่ี 29

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

233
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
61 โครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาและส่ง -หญิงต้ังครรภ์กับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส่งเสริม -หญิงต้ังครรภ์ แผนชุมชน สธ.

โภชนาการและ เสริมโภชนาการด้าน มารดาหลังคลอด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ส่งมารดา กับมารดา ในเขตเทศ

สุขภาพอนามัยแม่ สุขภาพอนามัย -เด็กอายุ 6 มีสุขภาพดี หลังคลอด บาลเมือง

และเด็ก มารดาและเด็ก เดือน 2 ปี เด็กเจริญเติบ -เด็กอายุ 6 อ่างศิลา

ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง โตดี พัฒนา เดือน-2 ปี ได้ ประจ้าปี

ม.4 ต.อ่างศิลา การสมวัย พัฒนาและส่ง พ.ศ.2564

เสริมโภชนาการ ฉบับเพ่ิม

ด้านสุขภาพ เติมคร้ัง

อนามัย ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 79

ล้าดับท่ี 29

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

234
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
62 โครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาและส่ง -หญิงต้ังครรภ์กับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส่งเสริม -หญิงต้ังครรภ์ แผนชุมชน สธ.

โภชนาการและ เสริมโภชนาการด้าน มารดาหลังคลอด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ส่งมารดา กับมารดา ในเขตเทศ

สุขภาพอนามัยแม่ สุขภาพอนามัย -เด็กอายุ 6 มีสุขภาพดี หลังคลอด บาลเมือง

และเด็ก มารดาและเด็ก เดือน 2 ปี เด็กเจริญเติบ -เด็กอายุ 6 อ่างศิลา

ชุมชนบ้านปากคลอง โตดี พัฒนา เดือน-2 ปี ได้ ประจ้าปี

โรงนาค ม.5 การสมวัย พัฒนาและส่ง พ.ศ.2564

ต.อ่างศิลา เสริมโภชนาการ ฉบับเพ่ิม

ด้านสุขภาพ เติมคร้ัง

อนามัย ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 79

ล้าดับท่ี 29

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

235
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
63 โครงการตรวจ ๑.ให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สธ.

สุขภาพเคล่ือนท่ี ดูแลสุขภาพและได้รับ ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของประชาชน รับความรู้ใน ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 การตรวจสุขภาพ หมู่ 3 ต.เสม็ด ได้รับความ การดูแลสุขภาพ บาลเมือง

(ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว) เบ้ืองต้น รู้เร่ืองการดู ตนเองเบ้ืองต้น อ่างศิลา

2.คัดกรองเบาหวาน แลสุขภาพ 2.ประชาชนรับ ประจ้าปี

ตรวจหาน้้าตาลในเลือด และได้รับการ ทราบสภาวะ พ.ศ.2564

ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น ฉบับเพ่ิม

และตรวจค่าดัชนีมวลกาย เบ้ืองต้น ของตนเอง และ เติมคร้ัง

สามารถ ด้ารง ท่ี 1/2564

ชีวิตอย่างมีคุณ หน้าท่ี 79

ภาพท่ีดี ล้าดับท่ี 30

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

236
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
64 โครงการตรวจ ๑.ให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สธ.

สุขภาพเคล่ือนท่ี ดูแลสุขภาพและได้รับ ชุมชนบ้านเสม้ดใน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของประชาชน รับความรู้ใน ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 การตรวจสุขภาพ หมู่ 4 ต.เสม็ด ได้รับความ การดูแลสุขภาพ บาลเมือง

(ชุมชนบ้านเสม็ดใน) เบ้ืองต้น รู้เร่ืองการดู ตนเองเบ้ืองต้น อ่างศิลา

2.คัดกรองเบาหวาน แลสุขภาพ 2.ประชาชนรับ ประจ้าปี

ตรวจหาน้้าตาลในเลือด และได้รับการ ทราบสภาวะ พ.ศ.2564

ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น ฉบับเพ่ิม

และตรวจค่าดัชนีมวลกาย เบ้ืองต้น ของตนเอง และ เติมคร้ัง

สามารถ ด้ารง ท่ี 1/2564

ชีวิตอย่างมีคุณ หน้าท่ี 79

ภาพท่ีดี ล้าดับท่ี 30

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

237
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
65 โครงการตรวจ ๑.ให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สธ.

สุขภาพเคล่ือนท่ี ดูแลสุขภาพและได้รับ ชุมชนบ้านหัวโพรง งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของประชาชน รับความรู้ใน ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 การตรวจสุขภาพ หมู่ 5 ต.เสม็ด ได้รับความ การดูแลสุขภาพ บาลเมือง

(ชุมชนบ้านหัวโพรง) เบ้ืองต้น รู้เร่ืองการดู ตนเองเบ้ืองต้น อ่างศิลา

2.คัดกรองเบาหวาน แลสุขภาพ 2.ประชาชนรับ ประจ้าปี

ตรวจหาน้้าตาลในเลือด และได้รับการ ทราบสภาวะ พ.ศ.2564

ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น ฉบับเพ่ิม

และตรวจค่าดัชนีมวลกาย เบ้ืองต้น ของตนเอง และ เติมคร้ัง

สามารถ ด้ารง ท่ี 1/2564

ชีวิตอย่างมีคุณ หน้าท่ี 79

ภาพท่ีดี ล้าดับท่ี 30

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

238
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
66 โครงการตรวจ ๑.ให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สธ.

สุขภาพเคล่ือนท่ี ดูแลสุขภาพและได้รับ ชุมชนบ้านเสม็ด งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของประชาชน รับความรู้ใน ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 การตรวจสุขภาพ นอก หมู่ 6  ได้รับความ การดูแลสุขภาพ บาลเมือง

(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) เบ้ืองต้น ต.เสม็ด รู้เร่ืองการดู ตนเองเบ้ืองต้น อ่างศิลา

2.คัดกรองเบาหวาน แลสุขภาพ 2.ประชาชนรับ ประจ้าปี

ตรวจหาน้้าตาลในเลือด และได้รับการ ทราบสภาวะ พ.ศ.2564

ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น ฉบับเพ่ิม

และตรวจค่าดัชนีมวลกาย เบ้ืองต้น ของตนเอง และ เติมคร้ัง

สามารถ ด้ารง ท่ี 1/2564

ชีวิตอย่างมีคุณ หน้าท่ี 79

ภาพท่ีดี ล้าดับท่ี 30

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

239
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
67 โครงการตรวจ ๑.ให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สธ.

สุขภาพเคล่ือนท่ี ดูแลสุขภาพและได้รับ ชุมชนบ้านเนิน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของประชาชน รับความรู้ใน ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 การตรวจสุขภาพ มะกอก หมู่ 7 ได้รับความ การดูแลสุขภาพ บาลเมือง

(ชุมชนบ้านเนิน เบ้ืองต้น ต.เสม็ด รู้เร่ืองการดู ตนเองเบ้ืองต้น อ่างศิลา

มะกอก) 2.คัดกรองเบาหวาน แลสุขภาพ 2.ประชาชนรับ ประจ้าปี

ตรวจหาน้้าตาลในเลือด และได้รับการ ทราบสภาวะ พ.ศ.2564

ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น ฉบับเพ่ิม

และตรวจค่าดัชนีมวลกาย เบ้ืองต้น ของตนเอง และ เติมคร้ัง

สามารถ ด้ารง ท่ี 1/2564

ชีวิตอย่างมีคุณ หน้าท่ี 79

ภาพท่ีดี ล้าดับท่ี 30

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

240
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
68 โครงการตรวจ ๑.ให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สธ.

สุขภาพเคล่ือนท่ี ดูแลสุขภาพและได้รับ ชุมชนบ้านเนิน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ของประชาชน รับความรู้ใน ในเขตเทศ

ประจ้าปี 2565 การตรวจสุขภาพ มะกอก หมู่ 8 ได้รับความ การดูแลสุขภาพ บาลเมือง

(ชุมชนรักษ์เนิน เบ้ืองต้น ต.เสม็ด รู้เร่ืองการดู ตนเองเบ้ืองต้น อ่างศิลา

มะกอก) 2.คัดกรองเบาหวาน แลสุขภาพ 2.ประชาชนรับ ประจ้าปี

ตรวจหาน้้าตาลในเลือด และได้รับการ ทราบสภาวะ พ.ศ.2564

ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น ฉบับเพ่ิม

และตรวจค่าดัชนีมวลกาย เบ้ืองต้น ของตนเอง และ เติมคร้ัง

สามารถ ด้ารง ท่ี 1/2564

ชีวิตอย่างมีคุณ หน้าท่ี 79

ภาพท่ีดี ล้าดับท่ี 30

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

241
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
69 โครงการรณรงค์ 1. เพ่ือสืบสาน -อบรมให้ความรู้ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -ผู้เข้าร่วม 1.สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

คัดกรองมะเร็ง พระราชประสงค์ ผู้น้าชุมชนอาสา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

เต้านม สืบสาน ของสมเด็จพระศรี สมัครสาธารณสุข ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

พระราชปณิธาน นครินทราบรม ประจ้าหมู่บ้าน ความเข้าใจ เองและผ่าน อ่างศิลา

สมเด็จย่า ชุมชน- ราชชนนีผู้ก่อต้ัง และประชาชน การตรวจ การประเมิน ประจ้าปี

บ้านการุณย์ ม.5 มูลนิธิถันยรักษ์ ให้ ในพ้ืนท่ี เต้านมด้วย ทักษะการตรวจ พ.ศ.2564

 ต.ห้วยกะปิ ผู้หญิงไทยพ้นภัย ตนเอง ร้อย เต้านมจาก ฉบับเพ่ิม

มะเร็งเต้านม ละ 80% บุคลากร เติมคร้ัง

2.เพ่ือขยายระบบ สาธารณสุข ท่ี 1/2564

บริการคัดกรอง หน้าท่ี 79

มะเร็งเต้านม ล้าดับท่ี 30

ด้วยการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง
3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี
ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านม

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

242
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
70 โครงการรณรงค์ 1. เพ่ือสืบสาน -อบรมให้ความรู้ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -ผู้เข้าร่วม สตรีในชุมชน แผนชุมชน สธ.

คัดกรองมะเร็ง พระราชประสงค์ ผู้น้าชุมชนอาสา งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน อบรมมี สามารถตรวจ ในเขตเทศ

เต้านม สืบสาน ของสมเด็จพระศรี สมัครสาธารณสุข ความรู้ เต้านมด้วยตน บาลเมือง

พระราชปณิธาน นครินทราบรม ประจ้าหมู่บ้าน ความเข้าใจ เองและผ่านการ อ่างศิลา

สมเด็จย่า ราชชนนีผู้ก่อต้ัง และประชาชน การตรวจ ประเมินทักษะ ประจ้าปี

ชุมชนบ้านปึกใหญ่ มูลนิธิมะเร็งเต้านม ในพ้ืนท่ี จ้านวน เต้านมด้วย การตรวจเต้านม พ.ศ.2564

สามัคคี 2.เพ่ือขยายระบบ 10 คน ตนเอง ร้อย จากบุคลากร ฉบับเพ่ิม

บริการคัดกรอง ละ 80% สาธารณสุข เติมคร้ัง

มะเร็งเต้านม ท่ี 1/2564

ด้วยการตรวจเต้านม หน้าท่ี 79

ด้วยตนเอง ล้าดับท่ี 30

3.เพ่ือส่งเสริมให้สตรี
ไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

243
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
71 โครงการรณรงค์ 1.เพ่ือให้ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ประ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนและ 1.ประชาชน แผนชุมชน สธ.

และแก้ไขปัญหา และเยาวชนในชุมชน ชาชน เยาวชน เดิน - งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เยาวชนใน และเยาวชนใน ในเขตเทศ

ยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ว่ิง ในเขตพ้ืนท่ี ชุมชนมีสุขภาพ ชุมชนได้ใช้เวลา บาลเมือง

ชุมชนบ้านชาก ประโยชน์ของ ต้าบลห้วยกะปิ แข็งแรง ว่างให้เกิด อ่างศิลา

พุดซาร่วมใจ การออกก้าลังกายและ เพ่ือสุขภาพ ต้านยา ลดอัตราการ ประโยชน์ตระ ประจ้าปี

ม.4 ต.ห้วยกะปิ น้าไปปฏิบัติอย่าง เสพติด ติดสารเสพติด หนักถึงประโยชน์พ.ศ.2564

ต่อเน่ืองให้มีสุขภาพดี ในชุมชนและ ของการออก ฉบับเพ่ิม

และแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันใน ก้าลังกายและ เติมคร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชนและ การป้องกัน น้าไปปฏิบัติ ท่ี 1/2564

เยาวชนในชุมชนได้มี ตนเองจาก อย่างต่อเน่ือง หน้าท่ี 79

ส่วนร่วมในการแก้ ยาเสพติด 2.ประชาชนได้ ล้าดับท่ี 31

ท้ากิจกรรมร่วมกัน ท้ากิจกรรม
เป็นการเช่ือมความ ร่วมกันเป็นการ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง เช่ือมสัมพันธ์
ชุมชน อันดีระหว่าง

ชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

244
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
72 โครงการรณรงค์ เพ่ือให้ชุมชนบ้านปึก 1. สร้างพ้ืนท่ีเขต 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชน 1.ชุมชนบ้านปึก แผนชุมชน สธ.

ป้องกันและควบคุม ใหญ่สามัคคี หมู่ 1 ปลอดโรคพิษ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน ชุมชนบ้าน ใหญ่ม. 1 ในเขตเทศ

โรคพิษสุนัขบ้า ต.บ้านปึก สุนัขบ้า ปึกใหญ่ ต.บ้านปึก เป็น บาลเมือง

ชุมชนบ้านปึก เป็นพ้ืนท่ีเขตปลอด 2. สร้างความต่ืน สามัคคี ม.1 พ้ืนท่ีเขตปลอด อ่างศิลา

ใหญ่สามัคคี โรคพิษสุนัขบ้า ตัวและกระตุ้นให้ ต.บ้านปึก โรคพิษสุนัขบ้า ประจ้าปี

ประชาชนมีส่วน ไม่น้อยกว่า 2. ประชาชน พ.ศ.2564

ร่วมรวมถึงเห็น  ร้อยละ 80 เห็นความส้าคัญ ฉบับเพ่ิม

ความส้าคัญในโรค มีความรู้ ในโรคพิษสุนัข เติมคร้ัง

พิษสุนัขบ้ามากข้ึน เก่ียวกับโรค บ้ามากข้ึน ท่ี 1/2564

3. สร้างเครือข่าย พิษสุนัขบ้า 3. มีเครือข่าย
เฝ้าระวังโรคพิษ และให้ความ เฝ้าระวังโรค
สุนัขบ้า ร่วมมือเฝ้า พิษสุนัขบ้าใน

ระวังโรค ชขุมชน
พิษสุนัขบ้า

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
73 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพ่ือให้เด็กได้แสดง จัดกิจกรรมพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม เด็กได้แสดงออก แผนชุมชน ศษ.

เด็กแห่งชาติ ออกถึงความรู้ความ ทักษะความรู้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการไม่ และมีการพัฒนา ในเขตเทศ

สามารถทางด้านต่าง ๆ ความสามารถ น้อยกว่าร้อย ด้านความรู้ บาลเมือง

และได้รับความสนุก และการแสดงออก ละ 80 ของผู้ ความสามารถ อ่างศิลา

สนาน ของเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการ มากย่ิงข้ึน ประจ้าปี

ท้ังหมด พ.ศ.2564

ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 76

ล้าดับท่ี 9

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
74 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จัดให้มีการแข่งขัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมโครง เยาวชนและ แผนชุมชน ศษ.

อ่างศิลาคัพ และประชาชนได้ กีฬาเยาวชนและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การไม่น้อย ประชาชนได้ใช้ ในเขตเทศ

พัฒนาทักษะในการ ประชาชนระหว่าง กว่าร้อยละ เวลาว่างให้เกิด บาลเมือง

เล่นกีฬาและสร้าง ต้าบล 80 ของผู้เข้า ประโยชน์ใน อ่างศิลา

ความสัมพันธ์อันดี ร่วมโครงการ การเล่นกีฬาและ ประจ้าปี

ท้ังหมด สร้างความ พ.ศ.2564

สัมพันธ์อันดี ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 80

ล้าดับท่ี 37

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
75 โครงการจัดแข่ง เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดให้มีการแข่งขัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครง เด็กนักเรียน แผนชุมชน ศษ.

ขันกีฬาเด็กและ และเยาวชนสร้าง กีฬาพ้ืนบ้าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การไม่น้อยกว่า และเยาวชน ในเขตเทศ

เยาวชนสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อันดี ร้อยละ 80 ได้ใช้เวลาว่าง บาลเมือง

ของผู้เข้าร่วม ให้เกิดประโยชน์ อ่างศิลา

โครงการท้ัง ในการเล่นกีฬา ประจ้าปี

หมด และสร้างความ พ.ศ.2564

สัมพันธ์อันดี ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี 80

ล้าดับท่ี 38

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
76 โครงการจัดงาน 1.เพ่ือสนับสนุน จัดงานประเพณี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมโครงประชาชนได้ร่วม แผนชุมชน ศษ.

ประเพณีกองข้าว ส่งเสริม ฟ่ืนฟูอนุรักษ์กองข้าว โดยอนุรักษ์(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การไม่น้อยกว่าสืบสานงาน ในเขตเทศ

เทศบาลเมืองอ่างศิลาและเผยแพร่ศิลป ศิลปวัฒนธรรมพ้ืน ร้อยละ 80 ของประเพณีกอง บาลเมือง

วัฒนธรรมงาน บ้านและพิธีกรรม ผู้เข้าร่วมโครง ข้าวของท้องถ่ิน อ่างศิลา

ประเพณีกองข้าว แบบด้ังเดิมในวัน การท้ังหมด ได้ร่วมกันส่ง ประจ้าปี

และการส่งเสริมการ ข้ึน 3 ค้่า เดือน 6 เสริมการท่อง พ.ศ.2564

ท่องเท่ียวไทย ของทุกปี เท่ียวของชาว ฉบับเพ่ิม

อ่างศิลาให้แพร่ เติมคร้ัง

หลายร่วมอนุรักษ์ ท่ี 1/2564

ให้คงอยู่สืบไป หน้าท่ี  76

ล้าดับท่ี 11

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

249
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
77 โครงการจัดงานประเพณี1.เพ่ือส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมพิธีทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วมโครง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แผนชุมชน ศษ.

สงกรานต์วันไหล ประชาชนได้บ้ารุง ศาสนา รดน้้าผู้สูง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การจ้านวน ได้ร่วมสืบสาน ในเขตเทศ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา รักษาศิลปะจารีด อายุ การแข่งขัน 800 ถึง งานประเพณีอัน บาลเมือง

ประเพณีท้องถ่ินให้ กิจกรรม การละเล่น 1,000 คน ดีงามของท้อง อ่างศิลา

คงอยู่สืบไป และแสดงภูมิปัญญา ถ่ินและให้ความ ประจ้าปี

2.เพ่ือส่งเสริมให้ ของผู้สูงอายุ ส้าคัญในการ พ.ศ.2564

ประชาชนได้ท้า ธ้ารงรักษา ฉบับเพ่ิม

กิจกรรมทางวัฒน ประเพณีอัน เติมคร้ัง

ธรรมร่วมกัน ดีงามของ ท่ี 1/2564

ท้องถ่ิน หน้าท่ี  76

ล้าดับท่ี 12

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

250
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
78 โครงการจัดงาน 1.เพ่ือส่งเสริมศิลป จัดกิจกรรมเข้าร่วม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม 1.วัฒนธรรม แผนชุมชน ศษ.

ประเพณีก่อพระทรายวัฒนธรรมและอนุรักษ์ การแข่งขันในงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการไม่ ประเพณีของ ในเขตเทศ

วันไหลบางแสน ประเพณีของท้องถ่ิน ประเพณีวันไหล น้อยกว่าร้อย ท้องถ่ิน ได้มี บาลเมือง

2.เพ่ือส่งเสริมและ บางแสน ละ 90 การสืบสารให้ อ่างศิลา

เผยแพร่ศิลปวัฒน คงอยู่ตลอดไป ประจ้าปี

ธรรมให้อนุชนคน 2.เยาวชนและ พ.ศ.2564

ไทยได้ศึกษาต่อไป ประชาชนมี ฉบับเพ่ิม

ทัศนะคติท่ีดี เติมคร้ัง

ต่อวัฒนธรรม ท่ี 1/2564

ประเพณีไทย หน้าท่ี  76

ล้าดับท่ี 13

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

251
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
79 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมพิธีทาง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมโครง เด็ก เยาวชน แผนชุมชน ศษ.

สัปดาห์วันวิสาขบูชา และอนุรักษ์วัฒน ศาสนาและกิจกรรม(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การไม่น้อยกว่าประชาชน ได้ ในเขตเทศ

ธรรมประเพณี รวมถึง จิดอาสาพัฒนา ร้อยละ 80 ของมีส่วนร่วมท้า บาลเมือง

ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครง กิจกรรมทาง อ่างศิลา

และประชาชนหันมา การท้ังหมด พระพุทธศาสนา ประจ้าปี

สนใจ ให้ความส้าคัญ และสืบทอด พ.ศ.2564

ของวันวิสาขบูชา กิจกรรมทาง ฉบับเพ่ิม

พระพุทธศาสนา เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  77

ล้าดับท่ี 14

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

252
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
1 โครงการประชุมคณะ 1.เพ่ือให้ชุมชนกับทาง คณะกรรมการและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 6 คร้ัง ประชาชนใน แผนชุมชน สป.

กรรมการชุมชนและผู้ เทศบาลแลกเปล่ียน เจ้าหน้าท่ีชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ต่อปี เขตเทศบาลฯ ในเขตเทศ (สว.)
น้าท้องท่ี ความคิดเห็นพร้อมกัน และกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี ได้รับทราบ บาลเมือง

ทราบแนวทางด้าเนิน เก่ียวข้องในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร อ่างศิลา

การร่วมกัน เทศบาล ฯ 20 ขจากทาง ประจ้าปี

ชุมชน เทศบาลและ พ.ศ.2564

ร่วมแสดง ฉบับเพ่ิม

ความคิดเห็น เติมคร้ัง

ในการแก้ ท่ี 1/2564

ปัญหาชุมชน หน้าท่ี  80

ล้าดับท่ี 33

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

253
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
2 โครงการส่งเสริมศักย1.เพ่ือพัฒนาส่งเสริม คณะกรรมการและ ######## ######## 1,000,000 ######## 1,000,000 จัดกิจกรรม ชุมชนภายใน แผนชุมชน สป.

ภาพคณะกรรมการ ความเข้มแข็งของ เจ้าหน้าท่ีชุมชนและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 คร้ัง/ปี เขตเทศบาลมี ในเขตเทศ (สว.)
ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชน กลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียว ความเข้มแข็ง บาลเมือง

เมืองอ่างศิลา 2.เพ่ือเป็นการมุ่งเน้น ข้องในชุมชน และมีประสบ อ่างศิลา

การเพ่ิมประสิทธิภาพเทศบาล ฯ 20 ชุมชน การณ์ด้านการ ประจ้าปี

ในการท้างานให้แก่ ปฏิบัติงาน พ.ศ.2564

ชุมชนและกลุ่มอ่ืน ๆ ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  80

ล้าดับท่ี 34

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

254
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
3 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงระบบ เปล่ียนอุปกรณ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้อง กล้องวงจรปิด แผนชุมชน สป.

ซ่อมแซมระบบกล้อง กล้องวงจรปิดให้ ระบบกล้อง CCTV (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) CCTV สามารถ ของเทศบาล ในเขตเทศ

วงจรปิด CCTV ของ สามารถใช้งานได้ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ี ใช้การได้ทุกตัว สามารถใช้การ บาลเมือง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อย่างมีประสิทธิภาพ เก่ียวข้อง เพ่ิมมากข้ึน ได้อย่างมี อ่างศิลา

ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ ประจ้าปี

สามารถเฝ้า พ.ศ.2564

ระวังเหตุการณ์ ฉบับเพ่ิม

ต่าง ๆ ให้กับ เติมคร้ัง

ประชาชนให้มี ท่ี 1/2564

ความปลอดภัย หน้าท่ี  81

ในชีวิตและ ล้าดับท่ี 44

ทรัพย์สิน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

255
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 5
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
4 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและ จัดต้ังจุดตรวจ/บริการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การจัดต้ังจุด ประชาชนได้รับ แผนชุมชน สป.

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาการ ช่วงเทศกาลวันข้ึน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ตรวจ/บริการ ความปลอดภัย ในเขตเทศ

การจราจรทางถนน จราจรทางถนน ปีใหม่และช่วง ช่วงเทศกาล ในการเดินทาง บาลเมือง

ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล เทศกาลสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ และลดอุบัติเหตุ อ่างศิลา

บริเวณตรงข้าม และช่วงเทศ จากการจราจร ประจ้าปี

สะพานปลาอ่าว กาลสงกรานต์ ทางถนนช่วง พ.ศ.2564

อ่างศิลาเทศบาล มีประสิทธิภาพ เทสกาล ฉบับเพ่ิม

เมืองอ่างศิลา มากข้ึน ร้อย เติมคร้ัง

ต.อ่างศิลา จ้านวน ละ 80 ท่ี 1/2564

2 คร้ัง/ปี หน้าท่ี  81

ล้าดับท่ี 45

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

256
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 7
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
5 โครงการติดต้ังป้าย เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังป้ายช่ือถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบจราจร ประชาชนได้รับ แผนชุมชน สป.

ช่ือถนนหรือซอยใน และนักท่องเท่ียว หรือซอยในเขต (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภายในเขต ความสะดวกใน ในเขตเทศ

เขตเทศบาลเมือง ได้มีความสะดวก เทศบาลเมือง เทศบาลและ การคมนาคม บาลเมือง

อ่างศิลา ในการคมนาคม อ่างศิลา จ้านวน ในชุมชนเป็น อ่างศิลา

 1 คร้ัง/ปี ระเบียบ ประจ้าปี

พ.ศ.2564

ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  82

ล้าดับท่ี 46

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

257
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
6 โครงการติดต้ังกล้อง เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ี ติดต้ังกล้อง CCTV 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ติดต้ังกล้าง สามารถตรวจ แผนชุมชน สป.

วงจรปิด (CCTV) สามารถบันทึกและ พร้อมวางระบบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) CCTV พร้อม สอบเหตุการณ์ ในเขตเทศ

ในเขตเทศบาลเมือง ตรวจดูเหตุการณ์ บริเวณชุมชนต่าง ๆ วางระบบบริเวณความเคล่ือนไหว บาลเมือง

อ่างศิลา ความเคล่ือนไหวใน ในเขตเทศบาล ชุมชนต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือน้า อ่างศิลา

เขตชุมชน เพ่ือป้อง เมืองอ่างศิลา ในเขตเทศบาล มาแก้ไขปัญหา ประจ้าปี

กันและแก้ไขปัญหา จ้านวน 1 ระบบ เมืองอ่างศิลา ด้านการจราจร พ.ศ.2564

ในชุมชน มีประสิทธิภาพ การก่ออาชญา ฉบับเพ่ิม

เพ่ิมมากข้ึน กรรมในชุมชน เติมคร้ัง

ร้อยละ 80 ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  82

ล้าดับท่ี 47

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

258
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
7 โครงการจัดความเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 1.ติดต้ังป้ายบอกทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ป้ายบอกทาง 1.ประชาชนได้ แผนชุมชน สป.

ระเบียบการจราจรถนน จราจรในช่วงวันหยุด ในเขตเทศบาลเมือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จ้านวน 14 ป้ายรับความสะดวก ในเขตเทศ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อ่างศิลา  ขนาด ป้ายเตือน ในการสัญจรไป บาลเมือง

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติ 80x120 เซนติเมตร จราจร จ้านวน มาสามารถลด อ่างศิลา

เหตุทางท้องถนน เสาหลักเหล็ก 3x3 น้ิว 8 ป้าย การหนาแน่น ประจ้าปี

สูง 250 เซนติเมตร ของการจราจร พ.ศ.2564

จ้านวน 14 ป้าย 2.ท้าให้อุบัติเหตุ ฉบับเพ่ิม

2.ติดต้ังป้ายเตือนจราจร ลดลงประชาชน เติมคร้ัง

ขนาด 80x120 ได้รับความปลอด ท่ี 1/2564

เซนติเมตร เสาเหล็ก ภัย ชีวิตและ หน้าท่ี  82

3x3 น้ิว สูง 250 ทรัพย์สินมากข้ึน ล้าดับท่ี 48

เซนติเมตร 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

259
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
8 โครงการอบรมให้ความ เพ่ือให้ชุมชนมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ชุมชนจะมีแผน แผนชุมชน สป.

รู้การจัดท้าแผนชุมชน แผนชุมชนท่ีน้าไป การการจัดท้าแผน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1คร้ัง/ปี ชุมชนท่ีมีคุณ ในเขตเทศ (สว.)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติได้จริง ชุมชนโดยชุมชน ภาพ และใช้ได้ บาลเมือง

20 ชุมชน อย่าง จริง อ่างศิลา

น้อย ชุมชนละ ประจ้าปี

 5 คน พ.ศ.2564

ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  80

ล้าดับท่ี 36

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

260
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
9 โครงการจ้างเหมา เพ่ือเป็นช่องทางใน ติดต้ังระบบเสียง 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1.พ้ืนไม่น้อย ประชาชนในพ้ืน แผนชุมชน ยง.

ติดต้ังระบบเสียง การประชาสัมพันธ์ ตามสายแบบไร้สาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กว่าร้อยละ 70 ท่ีได้รับฟังข้อมูล ในเขตเทศ

ไร้สาย ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี จ้านวน  24 จุด ติดต้ังระบบ ข่าวสารจาก บาลเมือง

รับรู้ข่าวสารจากทาง จุดละ 43,000  สียงไร้สาย เทศบาลฯ อ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา บาท  เป็นเงิน 2.ร้อยละ 80 ได้อย่างท่ัวถึง ประจ้าปี

1,032,000 บาท ของประชาชน พ.ศ.2564

ในพ้ืนท่ีได้รับ ฉบับเพ่ิม

ฟังข้อมูลข่าว เติมคร้ัง

สารอย่างท่ัวถึง ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  81

ล้าดับท่ี 41

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

261
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
10 โครงการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หอหระจายข่าว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้ารุงรักษา ประชาชนในพ้ืน แผนชุมชน ยง.

และซ่อมแซมหอกระจาย ในการเผยแพร่ข้อมูล ประจ้าหมู่บ้าน/ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) 1 คร้ัง/ปี ท่ีได้รับฟังข้อมูล ในเขตเทศ

ข่าวประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน ข่าวสารของเทศบาลฯ ชุมชน จ้านวน 20 ข่าวสารจาก บาลเมือง

แห่ง และท่ีเพ่ิมเติม เทศบาลฯ อ่างศิลา

ได้อย่างท่ัวถึง ประจ้าปี

พ.ศ.2564

ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  81

ล้าดับท่ี 42

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

262
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย้ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของ รับผิดชอบ

 โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลัก
11 โครงการปรับปรุง และ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบเสียงเสียงไร้สาย 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 ระบบ ประชาชน แผนชุมชน ยง.

ซ่อมแซมระบบเสียงไร้ ในการเผยแพร่ข้อมูล ภายในเขตเทศบาลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับทราบข้อมูล ในเขตเทศ

สายภายในเขต ข่าวสารของเทศ จ้านวน 1 ระบบ ข่าวสารของเทศ บาลเมือง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา บาลฯ บาลฯ อย่างรวด อ่างศิลา

เร็ว และท่ัวถึง ประจ้าปี

พ.ศ.2564

ฉบับเพ่ิม

เติมคร้ัง

ท่ี 1/2564

หน้าท่ี  81

ล้าดับท่ี 43

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

263
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 30,500,000 3 49,500,000 1 9,147,000 5 17,214,000 2 7,500,000 13 113,861,000

รวม 2 30,500,000 3 49,500,000 1 9,147,000 5 17,214,000 2 7,500,000 13 113,861,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

    1.1 แผนงานบริการงานท่ัวไป 1 6,000,000 - - - -  -  -  -  - 1 6,000,000

รวม 1 6,000,000 - - - -  -  -  -  - 1 6,000,000

รวมท้ังส้ิน 3 36,500,000 3 49,500,000 1 9,147,000 5 17,214,000 2 7,500,000 14 119,861,000

แบบ ผ. 01

ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยุทธศาสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้าง 4.00-5.50 เมตร 4,500,000  -  -  -  - 2,218 ตร.ม. - ประชาชน ส านัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความ งบประมาณ
พร้อมท่อระบายน  า การสัญจรอย่าง ยาว 467 เมตร พร้อม ความสะดวก
บริเวณจากหอพัก สะดวกและปลอด ท่อระบายน  าคอนกรีต ในการคมนาคม
เพชรสงฆ์ออกซอย ภัยย่ิงขึ น เสริมเหล็ก ขนาดเส้น - แก้ไขปัญหา
18 มิตรสัมพันธ์ ผ่านศูนย์กลาง 1.00 น  าท่วมขัง
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) เมตร (2 ฝ่ัง) ความยาว
ม. 6 ต.เสม็ด รวม 934 เมตร คิด

เป็นพื นท่ีด าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
2,218 ตร.ม.
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งบประมาณ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
2 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้าง 5.00-8.00 เมตร  - 21,000,000  -  -  - 4,095 ตร.ม. - ประชาชน อบจ.

ระบายน  า พร้อมทาง มีถนนใช้ใน หนา 0.30-0.50 เมตร ได้รับความ ชบบุรี
เดินเท้าจากหน้าหมู่ การสัญจรอย่าง เมตร ยาว 630 เมตร ความสะดวก
บ้านสิริภัสสรออก สะดวกและปลอด พร้อมทางเดินเท้า ในการคมนาคม
คลองขโมยถนน ภัยย่ิงขึ น ความยาวรวม 630 - แก้ไขปัญหา
อ่างศิลา-เสม็ด 3134 เมตร คิดเป็นพื นท่ี น  าท่วมขัง
(ชุมชนบ้านหัวโพรง) ด าเนินการทั งหมด
ม.5  ต.เสม็ด ไม่น้อยกว่า 4,095

ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ
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     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 26,000,000  -  -  -  - 2,468 ตร.ม. - ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ ชบบุรี
พร้อมท่อระบายน  า การสัญจรอย่าง ยาว 617 เมตร พร้อม ความสะดวก
ส่ีเหล่ียม ขนาด สะดวกและปลอด ท่อระบายน  าส่ีเหล่ียม ในการคมนาคม
2.4x2.4x1.00 เมตร ภัยย่ิงขึ น ขนาด 2.4x2.4x1.00 - แก้ไขปัญหา
บริเวณซอยสถาพร เมตร ความยาว น  าท่วมขัง
ตั งแต่หมู่บ้านโกลเด้น 617 เมตร คิดเป็น
ทาวน์ ออกซอย 18 พื นท่ีด าเนินการทั ง
มิตรสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2,468
(ชุมชนบ้านเสม็ดใน)  ตร.ม.รายละเอียดตาม
ม. 4  ต.เสม็ด แบบแปลนเทศบาลฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
4 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้ประชาชนได้ มีความกว้างตั งแต่   - 15,000,000  -  -  - 2,500 - แก้ไขปัญหา อบจ.

ระบายน  าจากถนน มีถนนใช้ใน 2.50-10.00 เมตร ตร.ม. น  าท่วมขังใน ชบบุรี
สุขุมวิทข้างฮีโน่ออก การสัญจรอย่าง หนา 0.30-0.50 เมตร พื นท่ี
ซอยสถาพร หน้า สะดวกและปลอด ยาว 400 เมตร 
หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ ภัยย่ิงขึ น พร้อมประตูรั ว
(ชุมชนบ้านเสม็ดใน) คิดเป็นพื นท่ีด าเนิน
 ม.4  ต.เสม็ด การทั งหมดไม่น้อย

กว่า 2,500 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
5 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ มีความกว้างตั งแต่  -  -  - 994,000  - 720 - ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน  4.00-5.00 เมตร ตร.ม. ได้รับความ ชบบุรี
พร้อมท่อระบายน  า การสัญจรอย่าง ยาว 160 เมตร ความสะดวก
บริเวณแยกซอย 19 สะดวกและปลอด พร้อมท่อระบายน  า ในการคมนาคม
เช่ือม ซอย 17 ภัยย่ิงขึ น คอนกรีตเสริมเหล็ก - แก้ไขปัญหา
มิตรสัมพันธ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น  าท่วมขัง
(ซอยอาคม) ม.6 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
ต.บ้านปึก พักเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.40 เมตร คิดเป็น
พื นท่ีดเนินการทั ง
หมดไม่น้อยกว่า  
720.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน กว้างตั งแต่ 3.50-4.00  -  -  - 860,000  - 494 - ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก จะได้มีถนนใช้ใน เมตร ยาว 130 เมตร ตร.ม. ได้รับความ ชบบุรี
พร้อมท่อระบายน  า การสัญจรอย่าง พร้อมท่อระบายน  า ความสะดวก
บริเวณแยกซอย สะดวกและ คอนกรีต เสริมเหล็ก ในการคมนาคม
16-18 มิตรสัมพันธ์ ปลอดภัยย่ิงขึ น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - แก้ไขปัญหา
(หลังอู่สัญญา) ศูนย์กลาง 0.60 เมตร น  าท่วมขัง
ม.4 ต.บ้านปึก คิดเป็นพื นท่ีด าเนินการ

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
494 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
7 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้างตั งแต่ 3.50-4.00  -  -  - 860,000  - 494 - ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน เมตร ยาว 130 เมตร ตร.ม. ได้รับความ ชบบุรี
พร้อมท่อระบายน  า การสัญจรอย่าง พร้อมท่อระบายน  า ความสะดวก
บริเวณแยกซอย 14 สะดวกและ คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคม
มิตรสัมพันธ์ (ก่อน ปลอดภัยย่ิงขึ น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง - แก้ไขปัญหา
ถึงป้อมต ารวจบ้านปึก) ศูนย์กลาง 0.60 เมตร น  าท่วมขัง
 ม.4  ต.บ้านปึก คิดเป็นพื นท่ีด าเนินการ

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
494  ตร.ม.  ราย
ละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
8 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้ -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  -  - 1,500,000 1,414 - ประชาชน ส านัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ใน กว้าง 5.00-8.00 เมตร ตร.ม. ได้รับความ งบประมาณ
พร้อมท่อระบายน  า การสัญจรอย่าง ยาว 205.00 เมตร ความสะดวก
และบ่อรัยน  า บริเวณ สะดวกและปลอด หนา 0.15 เมตร และ ในการคมนาคม
ซอยบ้านหัวโพรง 1 ภัยย่ิงขึ น - ท่อระบายน  าคอนกรีต - แก้ไขปัญหา
ม.5 ต.เสม็ด เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน น  าท่วมขัง
(ชุมชนบ้านหัวโพรง ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ม. 5  ต.เสม็ด) พร้อมบ่อพักยาวรวมไม่

น้อยกว่า 205 เมตร 
คิดเป็นพื นท่ีด าเนินการ
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
1,414 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
9 โครงการก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน  า  -  -  - 5,000,000  - 23 - ประชาชน อบจ.

ท่อระบายน  า น  าท่วมขังบริเวณ (ดันท่อลอด) ถนน ตร.ม. ได้รับความ ชบบุรี
(จ านวน 2 จุด) ฝ่ังถนน 3134 3134 ขนาดเส้นผ่าน ความสะดวก
จุด 1  บริเวณปากซอย และซอยศิลากาแฟ ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ในการคมนาคม
โรงพิมพ์เก่า ความยาว 23.00 ม. - แก้ไขปัญหา
จุด 2 บริเวณตรงข้าม พร้อมบ่อพัก น  าท่วมขัง
ป้ัมเก่า (ใกล้ซอยสถาพร) รายละเอียดตาม
ชุมชนบ้านไร่ถ่ัว ม.3 แบบแปลนเทศบาลฯ
ต.เสม็ด
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
10 โครงการปรับปรุงผิว เพ่ือให้ประชาชน มีความกว้างตั งแต่  - 13,500,000  -  -  - 38,700 - ประชาชน ส านัก

จราจรแอสฟัลท์ติก ได้มีถนนใช้ในการ 5.00-12.00 เมตร ตร.ม. ได้รับความ งบประมาณ
คอนกรีตบริเวณถนน สัญจรอย่างสะดวก หนา 0.09 เมตร ความสะดวก
มิตรสัมพันธ์ ตั งแต่ครก และปลอดภัยย่ิงขึ น ยาว 4,560 เมตร ในการคมนาคม
ใหญ่ถึงถนนข้าวหลาม พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
(ชุมชนบ้านไทย ,ชุมชน คิดเป็นพื นท่ีด าเนินการ
บ้านบนเข้มแข็ง) ม.1, ม.4 ทั งหมดไม่น้อยกว่า
 ต.อ่างศิลา (ชุมชนบ้านปึกใหญ่ 38,700 ตร.ม. 
สามัคคี, ชุมชนบ้านสวน รายละเอียดตามแบบ
มะม่วง, ชุมชนบ้านปึกเล็ก แปลนเทศบาลฯ
ชุมชนบ้านสวนหมาก
ชุมชนหนองเพชร)
ม.1-ม.3 ,ม.5-ม.6
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
11 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  -  -  - 6,000,000 2,250 ตร.ม.- ประชาชน ส านัก

หินคลุก พร้อมท่อระบาย ได้มีถนนใช้ในการ กว้าง 3.00-6.00 เมตร ได้รับความ งบประมาณ
น  า บริเวณแยกซอย 18 สัญจรอย่างสะดวก ยาว 500 เมตร ความสะดวก
มิตรสัมพันธ์ ออกข้างหอ และปลอดภัยย่ิงขึ น และก่อสร้างท่อ ในการคมนาคม
พักเพชรสงฆ์ ม.7 ต.เสม็ด ระบายน  าเหล่ียม 

ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร
คิดเป็นพื นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,250 
ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
12 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  - 9,147,000  -  - 4,500 ตร.ม.- ประชาชน ส านัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มีถนนใช้ในการ เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ได้รับความ งบประมาณ
พร้อมท่อระบายน  า สัญจรอย่างสะดวก ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. ความสะดวก
บริเวณแยกซอย 15 และปลอดภัยย่ิงขึ น หรือคิดเป็นพื นท่ีด าเนินการ ในการคมนาคม
ออกเส้น 3134 ทั งหมดไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.

(ข้างบริษัทจิ วฮวด จ ากัด) ก่อสร้างท่อระบายน  า

จ านวน 2 ซอย คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

(ชุมชนบ้านมาบหม้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.

ม. 7 ต.บ้านปึก) พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 90 บ่อพัก

ก่อสร้างท่อลอดถนนขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 90 บ่อพัก

รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลฯ
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เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
13 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  -  - 9,500,000  - 7,350 ตร.ม. - ประชาชน ส านัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มีถนนใช้ในการ เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 - ได้รับความ งบประมาณ
พร้อมท่อระบายน  า สัญจรอย่างสะดวก  8.00 ม. ยาว 0.15 ม. ความสะดวก
ส่ีเหล่ียมรวมบ่อพัก และปลอดภัยย่ิงขึ น พร้อมก่อสร้างท่อระบาย ในการคมนาคม
บริเวณแยกซอย 19 น  าส่ีเหล่ียมรวมบ่อพัก - แก้ไขปัญหา
ถนนมิตรสัมพันธ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น  าท่วมขัง
(ชุมชนบ้านมาบหม้อ 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.
ม. 7 ต.บ้านปึก) ยาว 1,050 ม. คิดเป็น

พื นท่ีด าเนินการทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 7,350 ตร.ม.
รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ
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เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน / สาธารณูปโภค

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 



 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีขอจะขอ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการติดตั งป้าย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ป้าย LED 3 x 5 ม. 6,000,000  -  -  -  - 2 ป้าย - ประชาชน ส านัก

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระ ขนาด 15 ตร.ม. พร้อม นักท่องเท่ียว งบประมาณ
ป้าย LED ของเทศบาล ประโยชน์ให้กับ อุปกรณ์และโครงสร้าง ได้รับรู้ข้อมูล
เมืองอ่างศิลา ประชาชนในพื นท่ี ติดตั งบริเวณ ข่าวสารการ

รวมถึงผู้ท่ีสัญจร - ลานอเนกประสงค์ เผยแพร่และ
นักท่องเท่ียว เลียบชายหาดอ่างศิลา ประชาสัมพันธ์
ท่ีมาในเขตพื นท่ี (สะพานปลา)
อ่างศิลา แบบแปลนเทศบาลฯ

- สามแยกพระยาสัจจา  
(แยกส านักสงฆ์พรหม
สุนทร)
รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
     1.1 แผนงานบริการงานท่ัวไป

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 1,049,500 3 41,400 1 22,000 -  - -  - 10 1,112,900
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 273,000  -  -  -  -  -  -  -  - 5 273,000

รวม - - - - - - - - - - 15 1,385,900

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - - - 15 1,385,900

ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

แบบ ผ. 01

279

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนงาน
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568



เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 5,000 - - - - ยง.

ไฟฟ้าและวิทยุ (งบ อปท.)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 2,500 - - - ยง.
คอมพิวเตอร์  ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ (งบ อปท.) (งบ อปท.)

 2,500 บาท 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 30,000 30,000 - - - ยง.
คอมพิวเตอร์ แบบท่ี 2 พร้อมอุปกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 - 22,000 - - ยง.
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.)

เคร่ืองละ 22,000 บาท เป็นเงิน

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED - 8,900 - - - ยง.
คอมพิวเตอร์ ขาวด า แบบ Network (28 หน้า/นาที) (งบ อปท.)

จ านวน 1 เคร่ือง

280

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
งบประมาณ

แบบ ผ. 03



281
แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

281

เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เป้าหมาย หน่วยงาน

281

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

281

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

281

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 10,000 - - - - ยง.

281

คอมพิวเตอร์  แบบ Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) (งบ อปท.)

281

จ านวน 1 เคร่ือง

281
2817 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถน่ังส่วนกลาง  ปริมาตรกระบอกสูบ 980,000 - - - - ยง. 281

ยานพาหนะและ ไม่เกิน 1,600-1,800 ซีซี หรือก าลัง (งบ อปท.)

281

ขนส่ง เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

281
281

1 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ 89,000 - - - - สป.

281

สงบภายใน การ เบนซิน สูบน  าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที (งบ อปท.) (งานป้องกัน

281

เกษตร ขนาด 7 แรงม้า จ านวน 5  ตัว ๆ ละ และบรรเทา

281

17,800 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น สาธารณภัย)

281

89,000  บาท

281
281

2 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ 89,000 - - - - สป.

281

สงบภายใน การ ไฟฟ้า  สูบน  าได้ 1,130  ลิตรต่อนาที (งบ อปท.) (งานป้องกัน

281

เกษตร จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 17,800 บาท และบรรเทา

281

รวมเป็นเงินทั งสิ น 89,000 บาท สาธารณภัย)

281



แบบ ผ. 03
282

บัญชีครุภัณฑ์

282

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

282

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

282

เป้าหมาย หน่วยงานงบประมาณ

282

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

282

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

282

3 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อ 66,000 - - - - สป.

282

สงบภายใน ก่อสร้าง นาที จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน (งบ อปท.) (งานป้องกัน

282

66,000  บาท และบรรเทา

282

สาธารณภัย) 2824 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 - - - - สป.

282

สงบภายใน งานบ้าน 2 ตัว ๆ ละ 9,500  บาท (งบ อปท.) (งานป้องกัน

282

งานครัว รวมเป็นเงินทั งสิ น 19,000 บาท และบรรเทา

282
282

5 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ บล็อกลมกระแทก ขนาด 1/2 10,000 - - - - สป.

282

สงบภายใน โรงงาน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท (งบ อปท.) (งานป้องกัน

282

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชี และบรรเทา

282

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงก าหนดราคา สาธารณภัย)

282

ตามราคาในท้องถ่ินท่ัวไป

282
282
282
282
282



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

สวนท่ีสวนท่ี  44  
การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  

  
  

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน  ((พ.ศ. พ.ศ. 25625666--25257070))    
เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอางศิลาอางศิลาอางศิลา   

   

 
 
 

 
 
 



๒๘๓ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสำคัญอยางหนึ่งในการดำเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจำเปนตองมีองคกรท่ีทำหนาท่ีติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา 

  สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ไดกำหนด
องคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการฯ ประกอบจากหลาย
ฝายดวยกัน ท้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาคม หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิท่ี
ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทำใหการติดตามและ
ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของ
โครงการเพ่ือนำไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง  

  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองอางศิลา เปนเครื่องมือในการ
แปลงนโยบายคณะผูบริหาร ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตอง
ดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละยุทธศาสตรการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวไดมากนอยเพียงใด จะตองอาศัยการติดตามและ
ประเมินผล ซ่ึงเปนเครื่องมือวัดผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนอยางไร บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวหรือไม อยางไรมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินการอยางไร เปนตน 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอางศิลา มีฐานคิดวาระบบ
ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน
กอนหนาท่ีแผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเปนเสมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน 
  สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาล
เมืองอางศิลา โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน  
5 ดาน ไดแก 
  1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
  3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
  5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 



๒๘๔ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

เพ่ือวัดผลการดำเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนพัฒนาท่ีตั้งไวหรือไม 
อยางไร แลวจัดทำรายงานผลเสนอผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตตอไป 
ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มตนของระบบการ
ติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดำเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเม่ือเทียบกับ
เวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ี
กำหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนำไปสูการ
ปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดำเนินตอไปจนจบตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมา
ประเมินวาเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวลวงหนาเพียงใดอยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผล
จะไดรบัผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการติดตาม
และประเมินผล ก็จะทำใหระบบติดตามและประเมินผลทำหนาท่ีของระบบไปได หากแตแผนไมเอ้ือตอการ
ติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับปรุงกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำใหระบบ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหา 

 

 
 
 

 

ระบบการจัดทำแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปจจัยนำเขา  
-แผนปฏิบัติการ  
-งบประมาณ  
-บุคลากร  
-ทรัพยากรอื่น 
 

กระบวนการ  
-การใชทรัพยากร  
-การดำเนินการตาม
แผน  
-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต  
-ความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ (Outcom) 
-ความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 
ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค/เปาหมาย 
 

ระบบติดตาม (Monitoring)  
- Input Monitoring  
- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความสำเร็จตามวัตถปุระสงค/เปาหมาย
ของแผน 
- การเปล่ียนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม 



๒๘๕ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอางศิลา ประกอบดวย 

  1. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการ
ดำเนินงาน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน โดยมีการติดตามและประเมินผลในมิติตาง ๆ ไดแกกระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรวม และแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เปนตน โดย
นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและจัดทำรายงานผล 
  2. กลุมเปาหมายท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) ของเทศบาลเมืองอางศิลา เชน ประชาชน ผูนำชุมชน ผูนำองคกรประชาชน/เอกชน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล ผูรับบริการและผูเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของเทศบาล เปนตน 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาของเทศบาล มีข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
  ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินได 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนำแนวทางท้ังหมดท่ีกำหนด 
มาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอย               
ตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

  การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปอาจกำหนด
แนวทาง ดังนี้ 
  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
  (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 
  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล  
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลเมือง        
อางศิลา ประกอบไปดวย องคประกอบ 3 สวน คือสวนของปจจัยนำเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม 
(Process) และสวนของการประเมินผลผลลัพธ (Output, Goal) ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้  
  1. สวนปจจัยนำเขา (Input) คือ ปจจัยท่ีเทศบาลเมืองอางศิลา นำเขาสูระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อันไดแก ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซ่ึงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลเมืองอางศิลาท่ีไดจัดทำข้ึนมาตามกระบวนการและประกาศใชตาม
ระเบียบฯ นั้น กองวิชาการและแผนงาน ซ่ึงเปน หนวยติดตามและประเมินผล รวบรวมฐานขอมูลของเทศบาล
ท้ังหนวยงานไวตามบทบาทของหนวยงานติดตามและประเมินผลตอปจจัยนำเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะห
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
  2. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลเมืองอางศิลา ท้ังในระดับสวนราชการตางๆ ซ่ึงไดกำหนดเปนการ
ติดตามปละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป นอกจากนี้ การติดตามในทุก
ชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาโครงการท่ีไดบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีสามารถดำเนินการไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม และท่ีไมไดดำเนินการเพราะ
สาเหตุใด เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานท่ีจะสามารถ
นำไปสูการบรรลุแผนท่ีกำหนดไวได  

  3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจ
ถูกเรียกวา “การประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน” ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็นวา เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนพัฒนา
สี่ปท่ีผานมาในแตละปผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไวหรือไม รวมท้ังจัดทำรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองอางศิลาเสนอผูบริหาร เพ่ือเปนประโยชนสำหรับ 
บุคลากร หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมือง
อางศิลาในแผนตอไปในอนาคต 

(3) สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ขอ 28, ขอ 29   

  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  



๒๘๗ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

  (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  
  (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
  (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
  (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
  (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
  ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม และเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลสอดคลอง
กับ แนวแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ.2558, นโยบายของรัฐบาล  (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา),            
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชลบุรี,กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรี, และนโยบายของผูบริหารเทศบาล
เมืองอางศิลา อาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดตามความ
เหมาะสม 

วิธีการท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

จุดมุ งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. 2561 -2565)                  
คือ การประเมินวามีการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด                  
และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)                 
ไดในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน                  
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับตอไปได ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564)     
การพัฒนาในภาพรวมไดจำเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือนำไปสูการ            
วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  ดังนั้นในข้ันตนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตอง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  ใหไดขอมูล  ขอเท็จจริง  อันจะนำมาสูบทสรุป 
ท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 



๒๘๘ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอางศิลา 
 

  การกำหนดวิธีการท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม            
ตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม และผลของการดำเนินโครงการนั้นได
บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม ท้ังนี้ การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะท่ี การประเมินผล เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดำเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการฯ กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลเมืองอางศิลา โดยแจงกรอบและแนวทางการติดตาม
ประเมินผล และแบบประเมินตาง ๆ ใหทุกหนวยงานของเทศบาลทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับการติดตาม
และประเมินผล โดยทุกหนวยงานจะตองดำเนินการติดตามและประเมินผลตนเองตามแบบประเมินตาง ๆ ตาม
กำหนดระยะเวลา นอกจากนั้นยังมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตาง ๆ ท่ีดำเนินการเสร็จแลว สงให
คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปตอไป 

  2. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล                  
การประเมินผลจากแบบประเมินการสำรวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง เชน สุมจากประชาชน เยาวชน 
ผูเขารวมโครงการ ประชาชนท่ีรับบริการของเทศบาล และประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล โดยคณะกรรมการฯ จะ
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจประชาชนกลุมตัวอยาง โดยจัดเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ี
จัดเก็บแบบสอบถาม รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทำรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนฯ ใน
ภาพรวม และในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาโดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการอยางนอยโครงการละ  
1 ครั้ง และมีการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม เสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือรายงานใหสภาทองถ่ิน
ทราบ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย          
ปละ 1 ครั้ง โดยมีข้ันตอนและวิธีการตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

                                                                                                          สรุปรายงานผลฯ พรอมขอเสนอแนะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

กำหนดแนวทางในการพัฒนา 
ทองถิ่นในอนาคต (วางแผนพัฒนา 
ทองถิ่น/บริหารจัดการ) 

ผูบริหารทองถิ่น (เสนอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น) 

ประกาศใหประชาชนทราบทั่วกัน 
(ปดประกาศโดยเปดเผย 
ไมนอยกวา 30 วัน) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น และคณะทำงาน 
(รวบรวบ/ตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูล) 

การประเมินตนเอง
หนวยงานที ่1 

การประเมินตนเอง
หนวยงานที ่2 

การประเมินตนเอง
หนวยงานที ่3 

การประเมินตนเอง
หนวยงานที ่4 

การประเมินตนเอง
หนวยงานที ่5 

การประเมินตนเอง
หนวยงานที ่6 
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จากแผนภาพวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารทองถ่ิน มีการประชุมเพ่ือกำหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล และแจงใหทุกหนวยงานทราบ พรอมท้ังทำความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางและวิธีการการติดตามและประเมินผลดังกลาว จากนั้นคณะกรรมการฯ ก็จะดำเนินการ
ติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว ซ่ึงอาจเปนไตรมาสหรือตลอดชวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาทองถ่ินก็ได และตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินโดยรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
โดยวิธีการท่ีใชในการติดตามและประเมินผลจะใชระบบการประเมินตนเองของแตละหนวยงาน แลวจัดสง
ขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล พรอมท้ังจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ซ่ึงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีได ผูบริหารทองถ่ินสามารถนำมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดตอไป 

กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย แบบประเมิน 
3 แบบ ไดแก 
  1. แบบติดตามแผนฯ 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตรของพัฒนาภายใต
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน             
(การกำหนดระยะเวลาเปนไปตามระเบียบฯ) 

  2. แบบประเมินผลแผนฯ 
   แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองทองถ่ินใน
ภาพรวม 
   แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองทองถ่ินใน
แตละยุทธศาสตร 
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(4)  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๑)  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง   

วาตภัย อัคคีภัย ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน แนว
ทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือสามารถดำเนินการไดทันทวงที   

 (๑.๒) ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน เกิดจากสัตวท่ีสงผลอันตรายหรือคราตอชีวิตประชาชน 
และสัตวตางๆ ในตำบล ซ่ึงไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา 
และโรคอุบัติใหม แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพ้ืนท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา   

 (๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ำ ประชาชนในพ้ืนท่ียังมีคนรายไดนอย มี
หนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษา  โดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ใหกับเด็กนักเรียน       จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

 (๑.๔) ปญหายาเสพติด เพ่ือเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา       
การรณรงคปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑) ขอสังเกต จากการสำรวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในเทศบาลเมืองอางศิลา จะเห็นวา
ประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความม่ังคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานท่ีผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร  
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพ่ือ 
อุปโภค – บริโภค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไม
สามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปน
จำนวนมาก ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
  ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณาถึงงบประมาณและคำนึงถึงสถานะ         
ทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒.๒)  ขอเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดเสนอแนะ
ขอคิดเห็นไวดังนี้ 
                     1. โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ ขอใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ 
  2. ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละเขตพ้ืนท่ีไดออกสำรวจความตองการของประชาชนกอน 
เพ่ือใหการนำเสนอผลงาน/โครงการ ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  3. ระยะเวลาในการดำเนินงานกอสรางโครงการตาง ๆ ขอใหระบุใหชัดเจนเพราะอาจมี
ผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทำการกอสรางของโครงการนั้น ๆ  
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  4. การดำเนินงานในสวนของโครงสรางพ้ืนฐานไมควรทำใหประชาชนเกิดความเดือดรอนควร
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน กองชาง ไดสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินเสนทางกอนท่ีจะเขาไปดำเนินการกอสราง 
  5. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท่ีนำไปสูการปฏิบัตินั้น ควรแบงสัดสวนงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองกัน และไมควรบรรจุโครงการในแผนมากเกินไปเพราะงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จำกัดทำใหไมสามารถอนุมัติงบประมาณไดทุกโครงการ จะสงผลกระทบตอการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของทองถ่ิน  
  6. ควรใหความสำคัญกับข้ันตอนการจัดทำโครงการ ท้ังนี้ โครงการท่ีนำเสนอควรมี
รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงานท่ีชัดเจนและมีความสอดคลองกัน โดยเฉพาะในสวนของวัตถุประสงค 
เปาหมาย คาใชจาย และวิธีการดำเนินงานเพ่ือประสิทธิภาพในการประเมินผล 
  7. ในแตละปไมควรปรับแผนพัฒนามากเกินไป อยางนอยปละไมเกิน 2 ฉบับ  
  8. ใหมีการบูรณาการรวมกันในการจัดทำโครงการตาง ๆ ของทางเทศบาลกับหนวยงานของ
รัฐ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เชน โครงการ/กิจกรรมทางดานสาธารณสุข บูรณาการรวมกันกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ      ประจำตำบล 
    (๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูใน
เกณฑท่ีดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดาน เสนทางคมนาคมยัง
ไมสมบูรณ และการผลติน้ำประปาเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน  
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