แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
โทร : ๐-๓๕๒๔-๑๔๗๔
Website:http://www.ayutthayacity.go.th

คานา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการที่จะดาเนินการดังกล่าว ยังไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ จึ งจ าเป็ นต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนาและบัญชีครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม
แบบ ผ0.1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ

แบบ ผ0.2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4
15

แบบ ผ0.2/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

29

และสิ่งแวดล้อม
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

33

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและบัญชีครุภัณฑ์
ที่ขอเพิ่มเติม

แบบ ผ 01

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1)

ปี 2565

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบ ผ.02
1.1) แผนงานการศึกษา

18

2
11,607,300

1.2) แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
รวม

20
3,600,000

2
0

-

4)

รวม 5 ปี

-

20

13,707,300
2

190,000
11,797300

2

2,100,000

22

190,000
13,897,300

3

51,160,000

3

51,160,000

3

51,160,000

3

51,160,000

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบ ผ.02/1
4.1)แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

0

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

-

-

-

หน้า 1

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
5)

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
แบบ ผ.02
5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
5.2) แผนงานการพาณิชย์

11

รวม

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

11

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2,816,000

11

2,816,000
2,816,000

7

12,216,000

3

2,366,300

10

14,582,300

30

26,379,600

2

16,644,000

20

31,676,000

3

2,366,300

2

16,644,000

23

7

69,904,000

48

34,042,300
99,099,600

-

หน้า 2

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 3

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
1

โครงการซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12
ห้องเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุฯ

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
บริเวณมุขตึก , ห้องเรียน
อาคารเรียน 3 ชั้น 12
ห้องเรียน

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
อาคารเรียน 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ดังนี้
1. ซ่อมแซมบริเวณมุขตึกที่
ชารุด
2. ปรับปรุงห้องเรียนที่ชารุด

2

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ (ด้าน
เวที) โรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุฯ

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ให้ปลอดภัย
สะอาด พร้อมใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ดังนี้
1. เปลี่ยนประตูห้องเก็บของ
และประตูห้องน้าพร้อมอุปกรณ์
2. ปรับปรุงห้องน้าด้านเวที
พร้อมเดินระบบประปา
3. ทาสีภายนอกภายในอาคาร
อเนกประสงค์
4. เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน
5. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
6. เทพื้นรอบบริเวณอาคาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
2,435,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนมีอาคารเรียน
และห้องเรียนที่ แข็งแรง
ปลอดภัย สวยงาม
สามารถใช้จัดกิจกรรม
การสอนต่างๆ ของ
โรงเรียน

สานัก
การศึกษา

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค์ สะอาด
ปลอดภัยและสวยงาม
สามารถใช้จัดกิจกรรม
การสอนต่างๆ ของ
โรงเรียน

สานัก
การศึกษา

(KPI)
ครู นักเรียนได้อาคาร
เรียนและห้องเรียนที่
ปลอดภัย

1,500,000 ครู นักเรียน ได้อาคาร
อเนกประสงค์ ที่สะอาด
ปลอดภัย

หน้า 4

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

3

ซ่อมแซมอาคารเรียน
(อาคาร 4) โรงเรียน
เทศบาลวัดแม่นาง
ปลื้ม

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารเรียน (อาคาร 4)
ดาเนินการงานหลังคา ฝ้า
เพดาน ทาสีอาคาร
ภายนอกและภายในงาน
ไฟฟ้าอาคาร

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
เรียน (อาคาร 4) ดาเนินการ
งานหลังคา ฝ้า เพดาน ทาสี
อาคารภายนอกและภายใน งาน
ไฟฟ้าอาคาร

1,500,000

1. มีอาคารเรียนที่
สวยงาม สะอาด และ
ปลอดภัย
2. มีฝ้าและเพดานที่ไม่
ชารุดเสียหาย
3.มีระบบไฟฟ้าที่ใช้งาน
ได้ครบทุกจุด

มีอาคารเรียนที่สวยงาม
สะอาด และปลอดภัย
สาหรับเด็กนักเรียน และ
บุคลากรภายในโรงเรียน
จากฝาเพดานที่ชารุด

สานัก
การศึกษา

4

ก่อสร้างส้วมโรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูนฯ

เพื่อให้โรงเรียนมีส้วมที่ถูก
สุขลักษณะมีจานวน
เพียงพอ

สร้างส้วมจานวน 1 หลัง 10
ห้อง พร้อมอ่างล้างมือ กระจก

1,100,000

มีส้วม จานวน 1 หลัง

โรงเรียนมีส้วมที่ถูก
สุขลักษณะมีจานวน
เพียงพอ

สานัก
การศึกษา

5

ก่อสร้างซุ้ม
พระพุทธรูปโรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค

เพื่อให้โรงเรียนมีซุ้มสาหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูป
และเป็นที่สักการบูชาของ
ครู นักเรียนและประชาชน

จัดสร้างซุ้มสาหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูป ประจาโรงเรียน
จานวน 1 หลัง

350,000

มีซุ้มพระพุทธรูป
จานวน 1 หลัง

มีซุ้มพระพุทธรูป
สวยงาม สาหรับครู
นักเรียน และประชาชน
ได้สักการบูชา

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 5

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

6

ต่อเติม ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม อาคาร 6
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย
ในการปฏิบัติราชการ
และซ่อมแซมห้องสุขา
หลังคาอาคารให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน

ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคาร 6 เทศบาลนครฯ ดังนี้
1. ต่อเติมอาคาร 6 ชั้นล่าง
(ห้องสานักการศึกษา)
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง
สุขา
3. ติดตั้งระบบถังบาบัดและ
ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล
ภายในห้องน้า
4. เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้า
เพดาน (ชั้น 2)
5. ทารางระบายน้า ค.ส.ล.

2,500,000

- อาคารมีพื้นที่เพียงพอ
สะดวกแก่การปฏิบัติ
ราชการ/ให้บริการ
ประชาชน
- มีห้องสุขา สภาพ
พร้อมใช้งาน
- อาคารที่ชารุดได้รับ
การซ่อมแซมให้มีสภาพ
ใช้งานตามปกติ

- มีพื้นที่ในการปฏิบัติ
ราชการเพียงพอ และ
สามารถรองรับการ
ติดต่อราชการ
- มีห้องสุขาที่ถูก
สุขอนามัยและปลอดภัย

สานัก
การศึกษา

7

ทาสีอาคาร 1 และ
อาคาร 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคาร 1 และอาคาร 2

ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคาร
1 และอาคาร 2

700,000

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามและน่าเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
เขียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามและน่าเรียน

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 6

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

8

ติดตะแกรงเหล็กกัน
ตก อาคาร 1 และ
อาคาร 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

เพื่อปรับปรุงอาคาร 1
และอาคาร 2โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร
2 โดยการติดเหล็กดัด

9

ปรับปรุงพื้นสนาม
อีพอกซี่ โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

เพื่อปรับปรุงใช้ในการจัด
งานจัดการเรียนการสอน
และประชุมนักเรียน
ผู้ปกครอง

ปรับปรุงพื้นสนาม
ภายในโรงเรียน

10

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาลวัด
ตองปุโบราณคณิสสร

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
โรงอาหาร ให้ปลอดภัย
สะอาด สวยงามและถูก
หลักอนามัย พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงและซ่อมแซมโรง
อาหาร ดังนี้
1.เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
และเปลี่ยนรางและหลอดไฟ
2.เปลี่ยนกระเบื้อง หลังคา ฝ้า
เพดาน 3.ทาสีอาคารทั้ง
ภายนอกและภายใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

100,000

อีพอกซี่

600,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
มาตรฐานและปลอดภัย
ต่อนักเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
มาตรฐานและปลอดภัย
ต่อนักเรียน

สานัก
การศึกษา

ได้พื้นสนาม อีพอกซี่
ที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนมีพนื้ สนามพร้อม
ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการ
ประชุมผู้ปกครอง

สานัก
การศึกษา

ครู นักเรียนได้โรง
อาหารที่ปลอดภัยและ
ถูกหลักอนามัย

โรงเรียนมีโรงอาหารที่
ปลอดภัยและถูกหลัก
อนามัย สะอาดและ
สวยงาม

สานัก
การศึกษา

(KPI)

หน้า 7

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนมีสื่อให้ใช้ตรง
ตามแผนการเรียนการ
สอน และตามเนื้อหา
สาระการเรียนรู้

สานัก
การศึกษา

(KPI)

11

จัดทาห้องครัวเพื่อ
การศึกษา โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค

เพื่อจัดหาสื่อให้มีใช้ตรงตาม 1.ปรับปรุงห้องครัว 2. จัดซื้อ
แผนการเรียนการสอน และ อุปกรณ์ในการทาอาหารครบชุด
ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้

589,500

นักเรียนมีห้องครัวเพื่อ
การศึกษา

12

ปรับปรุงห้องใต้
อาคาร 4 ชั้น
โรงเรียนเทศบาลวัด
ป่าโค

เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่จัดกิจ 1.ติดตั้งก่อผนังปูนทึบความสูง
กรมต่างๆ ให้กับนักเรียน
1 เมตร
และผู้ปกครอง
2.ติดตั้งรั้วสแตนเลส

300,000

โรงเรียนมีสถานที่จัด
นักเรียนและครูมีสถานที่
กิจกรรมสาหรับนักเรียน จัดกิจกรรมที่ปลอดภัย
และผู้ปกครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 8

สานัก
การศึกษา

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

13

ก่อสร้างลานปูน
อเนกประสงค์หน้า
เสาธง โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค

เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่จัดกิจ ดาเนินการเทปูนคอนกรีตเสริม
กรมต่างๆ ให้กับนักเรียน
เหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 10
และผู้ปกครอง
เมตร ยาว 20 เมตร

50,000

โรงเรียนมีสถานที่จัด
นักเรียนและครูมีสถานที่
กิจกรรมสาหรับนักเรียน จัดกิจกรรมที่ปลอดภัย
และผู้ปกครอง

สานัก
การศึกษา

14

ปรับปรุงห้องใต้
อาคาร 4 ชั้น
โรงเรียนเทศบาลวัด
ป่าโค

เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่จัดกิจ 1. ติดตั้งก่อผนังปูนทึบความสูง
กรมต่างๆ ให้กับนักเรียน
1 เมตร
2.ติดตั้งรั้วสแตนเลส
และผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

300,000

โรงเรียนมีสถานที่จัด
นักเรียนและครูมีสถานที่
กิจกรรมสาหรับนักเรียน จัดกิจกรรมที่ปลอดภัย
และผู้ปกครอง

สานัก
การศึกษา

15

ต่อเติมเหล็กดัดห้อง
ดนตรี โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค

เพื่อป้องกันอุปกรณ์ดนตรี
สูญหาย

70,000

โรงเรียนมีห้องดนตรีที่
ปลอดภัย

สานัก
การศึกษา

ดาเนินการติดตั้งเหล็กดัดห้อง
ดนตรีเพื่อความปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

เครื่องดนตรีมีความ
ปลอดภัย

หน้า 9

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

16

ต่อเติมโรงครัว
โรงเรียนเทศบาลวัด
ป่าโค

เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่
สาหรับล้างจานที่ปลอดภัย
และสะดวกสบาย

1.ดาเนินการเทพื้นปูนกว้าง 2
เมตร ยาว 10 เมตร
2.ต่อเติมหลังคา
3.ก่ออิฐเหล็กดัด

17

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด โรงเรียนเทศบาล
วัดเขียน

เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคารสาหรับงาน
รักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน และป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประกอบด้วย
กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือข่าย จานวน 16 ตัว อุปกรณ์บันทักภาพผ่านเครือข่าย
จานวน 2 ตัว
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จานวน
2ตัว - โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด
50 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครือ่ ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
10,000

459,600

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนมีสถานที่
สาหรับล้างจานที่
ปลอดภัยและ
สะดวกสบาย

นักเรียนและครูมีสถานที่
สาหรับล้างจานอย่างถูก
สุขลักษณะ

สานัก
การศึกษา

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

สานัก
การศึกษา

(KPI)

หน้า 10

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

18

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด โรงเรียนเทศบาล
วัดแม่นางปลื้ม

เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคารสาหรับงาน
รักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน และป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือข่าย จานวน 10 ตัว
- อุปกรณ์บันทักภาพผ่าน
เครือข่าย จานวน 2 ตัว
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
จานวน 2ตัว
- โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ จานวน 1
เครื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

321,600

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

สานัก
การศึกษา

(KPI)

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

หน้า 11

แบบ ผ.
02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

19

20

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค

เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคารสาหรับงาน
รักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือข่าย จานวน 10 ตัว
- อุปกรณ์บันทักภาพผ่านเครือข่าย
จานวน 2 ตัว
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
จานวน 2ตัว
- โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- เครือ่ งสารองไฟ จานวน 1
เครื่อง

ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตระบบใย
แก้วนาแสงและสัญญาณ
โทรศัพท์ภายนอกอาคาร
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

เพื่อพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และจัดหา
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสนับสนุนการสอน

ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบใยแก้วนาแสงและสัญญาณ
โทรศัพท์ภายนอกอาคาร จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

321,600

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

สานัก
การศึกษา

300,000

นักเรียนทุกคนได้ใช้
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการเรียน

มีระบบอินเตอร์เน็ตที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน

สานัก
การศึกษา

หน้า 12

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- กั้นห้องปฏิบัติงานของ
1 โครงการกั้นห้องปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นสัดส่วนและมี
40,000
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ของผู้อานวยการกอง
พื้นที่ส่วนการปฏิบัติงานของ
สังคมกั้นห้องปฏิบัติงานของ
สวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
สังคมให้มีความเป็นระเบียบ
สังคมโดยทาการโดยทาการ
เรียบร้อย
กั้นแผ่น พาร์ทิชั่น ขนาด
ความยาว 6.6 เมตร พร้อม
ติดผนัง วอลล์เปเปอร์ กั้น
แผ่น พาร์ทิชั่น จานวน 1
ห้อง
2

โครงการปรับปรุงห้องน้า
ห้องส้วมกองสวัสดิการสังคม

เพื่อปรับปรุงให้มีพื้นที่สะอาด
ถูกสุขอนามัยในการใช้งาน
และรองรับประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการ

-ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
กองสวัสดิการสังคม โดยทา
การรื้อสุขภัณฑ์ของเดิมและ
ติดตั้งใหม่พร้อมปูกระเบื้อง
พื้นขนาด 0.30X0.30 เมตร
ผิวด้าน ปูกระเบื้องผนัง
ขนาด0.30X0.30 เมตร ผิว
มันโดยรอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

150,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ความเป็นสัดส่วนและ
มีพื้นที่ส่วนการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคมให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

-บุคลากรใน
หน่วยงานได้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
เป็นสัดเป็นส่วนใน
การปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

-มีพื้นที่ใช้งานที่สะอาด
ถูกสุขอนามัย

-บุคลากรใน
หน่วยงานและ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้มีห้องน้า
ห้องส้วมที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ถูกสุขอนามัยที่
สะอาด

กองสวัสดิการ
สังคม

หน้า 13

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ติดตั้งอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก ได้แก่ชุดสแตนเลส
ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ฉีดชาระที่
ใส่กระดาษทิชชู กระจกส่อง
หน้า ฝักบัว ถังน้า ติดตั้งถัง
บาบัดสุขาภิบาลขนาด
10,000 ลิตร จานวน 1
ลูก ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
ภายในห้องน้าห้องส้วมรวม
4 จุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน้า 14

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้ - ดาเนินการปูแอสฟัลท์ ติ
628,000
กคอนกรี
ต
หนาเฉลี
ย
่
0.05
ติกคอนกรีตถนนข้าง
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
ม. กว้างประมาณ 3.00 โรงเรียนเทศบาล 4
และปลอดภัย
6.00 ม. ยาวประมาณ 344
(โรงเรียนสรรพสามิตบารุง)
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
14°21'05.7"N
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,873 ตร.ม. พร้อมทาสีตี
100°33'14.7"E
เส้นจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกาหนด
2

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนชุมชนมหา
ไชย 1 พร้อมระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
14°21'57.8"N
100°34'26.6"E

ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้า
LED แสงสว่าง ขนาดไม่ต่า
กว่า 200วัตต์
- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 3.10
4.70 ม. ยาว 58 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 226
ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้นจราจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

347,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับปรับปรุง
ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด มีความยาว
344 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,873 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ระบบไฟฟ้าได้รับการ
- เกิดความสะดวก
แก้ไขให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัยต่อการ
- ถนนที่ได้รับการ
สัญจรของประชาชน
ปรับปรุงได้ตามาตรฐานที่ และนักท่องเทีย่ ว
กาหนด มีความยาว 58
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
226 ตร.ม. และมีความ
ยาว 43 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม.

กองช่าง
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(ต่อ)

3

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
กคอนกรีตถนนชุมชนวัดตองปุ สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และปลอดภัย
14°22'43.5"N
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
100°34'22.0"E
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.
ยาว 43 ม. หรือพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 215 ตร.ม. พร้อมทาสี ตี
เส้นจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกาหนด
- ดาเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้า
LED แสงสว่างขนาด
ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
-ดาเนินการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม
ยาว 854 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,270ตร.ม.พร้อม
ทาสีตีเส้นจราจร
-ดาเนินการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 3.00 4.50 ม.ยาว 82 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 302ตร.ม
พร้อมทาสี ตีเส้นจราจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

3,195,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบบไฟฟ้าได้รับการ
- เกิดความสะดวก
แก้ไขให้ได้
และปลอดภัยต่อการ
มาตรฐาน
สัญจรของประชาชน
-ถนนที่ได้รับการปรับปรุง และนักท่องเทีย่ ว
ได้ตามมาตร
ฐานที่กาหนดมีความยาว
854 ม.หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,270 ตร.
ม. และมีความยาว
82 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 302 ตร.ม.

หน้า 16

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ติดตั้งโคมไฟถนนLED
(ต่อ)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ถนนที่ได้รับกาปรับปรุง
ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด มีความยาว
490ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,183 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

STREET LIGHT ขนาด 200 วัตต์
พร้อมกิ่งจับ,อุปกรณ์ยึดเสาพร้อม
ติดตั้ง
- ติดตั้งประตูน้า FLAT
GATE VALVE สแตนเลส
ขนาดท่อ ø 0.60 ม.
พร้อมโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกาหนด

4

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนซอย
โรงเรียนประชาศึกษา
14°21'48.3"N
100°34'19.2"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์ตกิ คอน
กรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.กว้าง3.5010.00ม. ยาวประมาณ 490 ม.
หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 3,183 ตร.
ม. พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
-เสริมปากบ่อ 0.60x1.00
ม.ตามรูปแบบรายการทีเ่ ทศบาลฯ
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

1,076,000

หน้า 17

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้ -ดาเนินการปูแอสฟัลท์ตกิ คอน
304,000
ติกคอนกรีตถนนข้างโรงงาน สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
กรีต หนาเฉลีย่ 0.05 ม. กว้าง
บ้านเกาะ
และปลอดภัย
ประมาณ 2.00 ม. ยาวประมาณ
14°22'32.4"N
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
100°35'12.5"E
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 800 ตร.ม. พร้อมทาสี ตีเส้น
จราจร ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กาหนด
6

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหน้าวัดป่า
โค 1
14°22'24.9"N
100°35'02.0"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนาเฉลีย่ 0.05 ม.
กว้างประมาณ 3.00 - 600 ม.
ยาวประมาณ 533 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,451 ตร.ม.
พร้อมทาสี ตีเส้นจราจร
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

828,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 200 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 533 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,451 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

7

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
หน้าวัดป่าโค 2
14°22'26.2"N
100°34'57.0"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุด
ให้สามารถใช้งานได้
โดยสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05
ม. กว้างประมาณ 3.70-4.50
ม. ยาวประมาณ 221 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม.
พร้อม ทาสี ตีเส้นจราจร
- งานเสริมปากบ่อ ฝาบ่อ
ขนาด 0.60x0.70 ม.และฝา
บ่อ ขนาด 0.70x1.00 ม.
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาล
ฯกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

336,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 221 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
915 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
การสัญจรของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 19

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ซอยทิพย์พันธุ์ไม้
14°20'27.9"N
100°32'54.2"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุด
ให้สามารถใช้งานได้
โดยสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย0.05 ม.
กว้างประมาณ 3.00-5.00 ม.
ยาวประมาณ 166 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตร.ม.
พร้อมทาสี ตีเส้นจราจร
- วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด
ø 0.40 ม.
- วางบ่อพักคสล. ขนาด ø
0.50 ม.
- ฝาบ่อเหล็ก หนา 5 มม.
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาล
ฯกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

266,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 166 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
544 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
การสัญจรของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 20

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ดาเนินการปูแอสฟัลท์ติก
9 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
208,000
ติกคอนกรีตถนนชุมชน
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
คอนกรีตหนาเฉลี่ย0.05 ม. กว้าง
ปากน้าแม่เบี้ย
และปลอดภัย
ประมาณ 3.00-3.60 ม. ยาว
14°20'18.5"N
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ประมาณ 178 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
100°34'45.6"E
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม น้อยกว่า 638 ตร.ม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่ เทศบาลฯกาหนด
10

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนซอยสุสาน
14°20'34.8"N
100°34'52.2"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนาเฉลี่ย0.05 ม. กว้าง
ประมาณ 4.00-4.50 ม. ยาว
ประมาณ 213 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 957 ตร.ม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร ตามรูปแบบรายการ
ที่ เทศบาลฯกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

416,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 178 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 638
ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 213 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
957 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 21

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนชุมชนโรจนะ
(ฝัง่ ด้านขวา) พร้อมระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
14°21'07.1"N
100°34'41.2"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างประมาณ 2.00
- 5.40 ม.ยาวประมาณ 93ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกาหนด

12

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนชุมชนวัดราช
ประดิษฐาน
พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
14°21'46.1"N
100°34'10.1"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

ดาเนินการปูแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05ม.
กว้างประมาณ 3.00-4.50
ม.ยาวประมาณ 266.60ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,007 ตร.ม. พร้อมทาสี ตี
เส้นจราจร
- งานไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟส่องสว่าง
LEDขนาดไม่ต่ากว่า 150วัตต์
± 5%พร้อมกิ่งจับ ก้าน
โคม ชุดประกอบเข้ากับเสาตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

113,000

632,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด มีความยาว 93
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
330 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด มีความยาว
266.60 ม. หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 1,007 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 22

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้ - ดาเนินการปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 4.30 - 13.00 ม. ยาว
ติกคอนกรีตถนนชุมชนวัด
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
45 ม. หรือพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 243 ต.รม.
ขอม
และปลอดภัย
พร้อมทาสี ตีเส้นจราจรตามรูปแบบรายการที่
14°20'35.7"N
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
เทศบาลฯ กาหนด
100°34'57.9"E
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
14

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนซอยชุมชน
โรจนะ (ฝั่งด้านซ้าย) พร้อม
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
14°21'03.4"N
100°34'41.6"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
-เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

-ดาเนินการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลีย่
0.05 ม. กว้าง4.70 ม. ยาว 182 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 855ตร.ม.พร้อมทาสีตี
เส้นจราจร
'-งานไฟฟ้าส่องสว่างชุด
โคมส่องสว่างLED ขนาดไม่ต่ากว่า100 วัตต์
พร้อมกิ่งจับ , ก้านโคม,ชุดประกอบเข้ากับเสา
- งานเสริมปากบ่อพัก จานวน 38 บ่อตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
148,000

458,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 45 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 243
ตร.ม.

- เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อการ
สัญจรของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตามาตรฐาน
ที่กาหนด มีความยาว
182 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 855 ตร.ม.
- ระบบไฟฟ้าได้รับการ
แก้ไขให้ได้
มาตรฐาน

- เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อการ
สัญจรของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 23

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 ปรับปรุงผิวจราจรถนนอู่ทอง - ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้ - ดาเนินการปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 7.00 14°21'17.1"N
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
15.00 ม. ยาว 3,850 ม.
และปลอดภัย
100°34'49.2"E
หรือพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 42,100 ต.
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
รม. พร้อมทาสี ตีเส้นจราจร
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กาหนด

16

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนคลองท่อฝั่ง
ตะวันตก-ถนนวัดสระมณฑล
พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
14°20'49.1"N
100°33'22.1"E

ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
กว้าง 3.00 - 4.50 ม. ยาว
ประมาณ 1,445 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,739 ตร.ม. พร้อมทาสีตี
เส้นจราจร
- ติดตั้งโคมไฟถนน LED
Street Light ขนาดไม่ต่ากว่า 200
วัตต์ ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

5,342,000

2565
(บาท)
16,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 3,850 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
42,100 ตร.ม.

- เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อการ
สัญจรของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 1,445 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,739 ตร.ม.
- ระบบไฟฟ้าได้รับ
การแก้ไขให้ได้มาตรฐาน

- เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อการ
สัญจรของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 24

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
17 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
110,000
ติ
ก
คอนกรี
ต
หนาเฉลี
ย
่
0.05
ม.
ติกคอนกรีตถนนคลองท่อ
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาว
ซอย 7
และปลอดภัย
ประมาณ 100 ม. หรือพื้นที่ไม่
14°20'41.1"N
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
100°33'24.9"E
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม น้อย กว่า 250 ต.รม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร ตามรูปแบบรายการ
ที่เทศบาลฯ กาหนด
18

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนคลองท่อ
ซอย 9
14°21'14.4"N
100°33'19.6"E

ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาว
ประมาณ 116.70 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 500 ต.รม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

515,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตามาตรฐาน
ที่กาหนด มีความยาว
100 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด มี
ความยาว 116.70 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
500 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

หน้า 25

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
19 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
110,000
ติกคอนกรีตถนนซอยวันชัย สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
ติกคอนกรีต หนาเฉลีย่ 0.05 ม.
14°21'08.7"N
และปลอดภัย
กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาว
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ประมาณ 100 ม. หรือพื้นที่ไม่
100°33'07.1"E
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม น้อยกว่า 120 ต.รม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร
ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ
กาหนด
20

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนจักรพรรดิ์
ซอย 3
14°20'33.6"N
100°33'25.6"E

ปรับปรุงถนนเดิมที่ชารุดให้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
และปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

- ดาเนินการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนาเฉลีย่ 0.05 ม.
กว้างประมาณ 3.80 ม. ยาว
ประมาณ 142 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 682 ต.รม. พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร
ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2565
(บาท)

644,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
มีความยาว 100
ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อย
กว่า 120 ตร.ม.

- เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อการ
สัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

กองช่าง

- ถนนที่ได้รับการ
- เกิดความสะดวก
ปรับปรุงได้ตาม
และปลอดภัยต่อการ
มาตรฐานที่กาหนด สัญจรของประชาชน
มีความยาว 142
และนักท่องเทีย่ ว
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 682ตรม.

กองช่าง
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เป่าล้างบ่อบาดาล(หลังสานักงาน
1 โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อ
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าสารอง
539,100
ประปา จานวน 1 บ่อ ขนาด
บาดาล(หลังสานักงานประปา) สาหรับรองรับการให้บริการ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก
ประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคและประชาชนมีคุณภาพ 230 เมตร โดยจ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
ชีวิตที่ดี
1. ปั๊มน้ามอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1
ชุด
2. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

2

โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อ
บาดาล
(ป้อมเพชร)

เพื่อพัฒนาแหล่งน้าสารอง
สาหรับรองรับการให้บริการ
ประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคและประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เป่าล้างบ่อบาดาล(ป้อมเพชร)
จานวน 1 บ่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก
230 เมตร โดยจ้างเหมาเป่าล้างบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ ดังนี้
1. ปั๊มน้ามอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1
ชุด
2. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1 เครือ่ ง
3. หม้อแปลงไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

913,600

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลิตน้าและมีน้าไว้สารอง
กรณีที่ประปาผิวดินมี
ปริมาณน้อย และแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้าของ
ประชาชน จานวน
20,220 ครัวเรือน

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลและอปท.
ใกล้เคียงมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองการ
ประปา

ผลิตน้าและมีน้าไว้สารอง
กรณีที่ประปาผิวดินมี
ปริมาณน้อย และแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้าของ
ประชาชน จานวน
20,220 ครัวเรือน

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลและอปท.
ใกล้เคียงมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองการ
ประปา

หน้า 27

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าสารอง
เป่าล้างบ่อบาดาล(หลัง
3 โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อ
913,600
บาดาล (หลังสานักงาน
สาหรับรองรับการให้บริการ
สานักงานเทศบาลนคร
เทศบาลนครพระนครศรีอ
ประชาชนเพื่อการอุปโภคพระนครศรีอยุธยา) จานวน 1
บริโภคและประชาชนมี
บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ยุธา)
ความลึก 230 เมตร โดยจ้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งครุภัณฑ์ ดังนี้
1. ปั๊มน้ามอเตอร์ไฟฟ้า จานวน
1 ชุด
2. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง
3. หม้อแปลงไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลิตน้าและมีน้าไว้
สารอง กรณีที่ประปาผิว
ดินมีปริมาณน้อย และ
แก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้าของประชาชน
จานวน 20,220
ครัวเรือน

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลและอปท.
ใกล้เคียงมีน้าใช้
อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองการ
ประปา

หน้า 28

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาการเก็บขน -เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
-จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
-ร้อยละที่ลดลงของขยะ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในเขตเทศบาล มิให้มี
ท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า
9,600,000 และสิ่งปฏิกูลตกค้าง ในพื้นที่
ขยะตกค้าง
10 ลบ.ม. (รายละเอียดบัญชี
เกิดความเป็นระเบียบ
มาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง)
เรียบร้อยของบ้านเมือง
จานวน 4 คันๆละ 2,400,000
บาท

โครงการพัฒนาการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในพื้นที

-เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาล มิให้มี
ขยะตกค้าง

-จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะ
เทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาด
ความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กหลา
น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่
ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อม
กระบะและเครื่องปรับอากาศ
(รายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
กรมบัยชีกลาง)จานวน 2 คันๆละ
1,980,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

3,960,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครัวเรือนที่ได้รับ
การดูแลครอบคลุม
พื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
จานวน 20,074
ครัวเรือน
ประชากร จานวน
52,112 คน

กองสาธารณสุข
(งานรักษาความ
สะอาด)

-ร้อยละที่ลดลงของขยะ -ครัวเรือนที่ได้รับ
และสิ่งปฏิกูลตกค้าง การดูแลครอบคลุม
เกิดความเป็นระเบียบ
พื้นที่เทศบาลนคร
เรียบร้อยของบ้านเมือง
พระนครศรีอยุธยา
จานวน 20,074
ครัวเรือน
ประชากร จานวน
52,112 คน

กองสาธารณสุข
(งานรักษาความ
สะอาด)

หน้า 29

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการพัฒนาการเก็บ
-เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
-จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้าขุด
หลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋
ปฏิกูลในพื้นที
เขตเทศบาล
สาหรับตักหน้าและบุ้งกี๋ขุดด้านหลัง
รถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกาลัง
ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อ
นาที (รายละเอียดบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง) จานวน 2
คันๆ ละ 3,300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

2565
(บาท)
6,600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ร้อยละที่ลดลงของ
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ตกค้าง -เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครัวเรือนที่ได้รับ กองสาธารณสุข
การดูแล
(งานรักษาความ
ครอบคลุมพื้นที่
สะอาด)
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
จานวน 20,074
ครัวเรือน
ประชากร จานวน
52,112 คน

หน้า 30

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อให้บริการประชาชน -จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ขนาด
2 โครงการให้บริการ
13,000,000 -ประชาชนในพื้นที่
ใหญ่ ภายในมีห้องสุขา จานวนไม่
ในพื้นที่
ได้รับการบริการอย่าง
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่
น้
อ
ยกว่
า
6
ห้
อ
ง
มี
ช
อ
่
งส
าหรั
บ
ทั่วถึง
- พื่อลดพาหะนาโรค
ปัสสาวะสาหรับผู้ชาย จานวนไม่
-ไม่เกิดพาหะนาโรค
น้อยกว่า 8 ช่อง และมีอ่างล้างมือ
ต่างๆ
จานวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด ตัวรถยนต์
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้อง
พนักงานขับรถพร้อมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ประจารถ (ราคาหน่วยงาน
ใกล้เคียง/ท้องตลาด) จานวน 2
คันๆ ละ 6,500,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครัวเรือนที่ได้รับ
การดูแล
ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
จานวน 20,074
ครัวเรือน
ประชากร จานวน
52,112 คน

กองสาธารณสุข
(งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม)

หน้า 31

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน -จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง
3 โครงการทาความ
18,000,000 -ร้อยละที่ลดลงของ
สะอาดท่อระบายน้า
การแก้ไขปัญหาท่อระบาย ท่อระบายน้า ชนิด 10 ล้อ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เครื
อ
่
งยนต์
ด
เ
ี
ซล
ล้
อ
หน้
า
เดี
ย
่
ว
ล้
อ
และสิ่งปฏิกูล เขต
น้า และสิ่งปฏิกูลอุดตันใน
การอุดตันของท่อ
หลั
ง
คู
่
พวงมาลั
ย
ขวา
มี
ก
าลั
ง
แรงม้
า
เทศบาลนคร
ระบายน้าลดลง พื้นที่
สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า ถัง
เกิดความเป็นระเบียบ
พระนครศรีอยุธยา
บรรจุสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า 8,000
เรียบร้อยของ
ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ราคา
บ้านเมือง
ท้องตลาด) จานวน 1 คันๆละ
18,000,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครัวเรือนที่ได้รับ
การดูแล
ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
จานวน 20,074
ครัวเรือน
ประชากร จานวน
52,112 คน

กองสาธารณสุข
(งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม))

หน้า 32

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร

3

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 53,500
บาท ครุภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล (หลัง
สานักงานประปา)จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด
ปั๊มน้า มอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 400,000
.-บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ เป็น ปั๊มน้าใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ จ่ายน้าได้ไม่
น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ชั่วโมง ขนาด 30 แรงม้า มีอุปกรณ์
ประกอบเครื่องสูบน้าและมอเตอร์ไฟฟ้า ครบชุดพร้อมใช้งาน
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เป็นครุภัณฑ์ตาม
โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล (หลังสานักงานประปา)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

53,500

กองการ
ประปา

400,000

กองการ
ประปา

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 53,500
บาท ครุภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล (ป้อม
เพชร)จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด

53,500

กองการ
ประปา

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 374,500 บาท ครุภัณฑ์จากโครงการพัฒนา
เป่าล้างบ่อบาดาล (ป้อมเพชร)จัดหาโดยการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

374,500

กองการ
ประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 33

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มน้า มอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 400,000
.-บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ เป็น ปั๊มน้าใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ จ่ายน้าได้ไม่
น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ชั่วโมง ขนาด 30 แรงม้า มีอุปกรณ์
ประกอบเครื่องสูบน้าและมอเตอร์ไฟฟ้า ครบชุดพร้อมใช้งาน
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เป็นครุภัณฑ์ตาม
โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล (ป้อมเพชร)

400,000

กองการ
ประปา

6

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 53,500
บาท ครุภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล
(หลังสานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) จัดหาโดย
การสืบราคาจากท้องตลาด

53,500

กองการ
ประปา

7

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 374,500 บาท ครุภัณฑ์จากโครงการพัฒนา
เป่าล้างบ่อบาดาล (หลังสานักงานเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา)จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด

374,500

กองการ
ประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 34

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มน้า มอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 400,000 .บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ เป็น ปั๊มน้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ จ่ายน้าได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./
ชั่วโมง ขนาด 30 แรงม้า มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้าและของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ครบชุดพร้อมใช้งาน จัดหาโดยการสืบราคาจาก
ท้องตลาด เป็นครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล
(หลังสานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

9

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ราคา 13,500
บาท จานวน 12 เครือ่ ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

162,000

สานัก
การศึกษา

10

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียง ประกอบด้วย
1. ลาโพง 12 นิ้ว จานวน 6 ตัว
2. มิกเซอร์ 12 ch จานวน 1 ตัว
3. พาวเวอร์ 2500 วัตต์ จานวน 1 ตัว
4. สายลาโพง 100 เมตร จานวน 2 เส้น
5. ไมโครโฟนลอย จานวน 2 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

130,000

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

400,000

กองการ
ประปา

หน้า 35

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

11

การศึกษา

12

การศึกษา

13

การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑ์สานักงาน

ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว ราคา 4,500 บาท
จานวน 10 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ จัดหาโดย
สืบราคาจากท้องตลาด

45,000

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60*150*75 ซม.
ราคา 1,250 บาท จานวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูนฯ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

25,000

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นั่งระดับประถม ราคา 1,200 บาท จานวน
100 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด

120,000

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

14

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน
เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

700,000

สานัก
การศึกษา

15

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเก้าอี้หน้ากลมใช้สาหรับห้องวิทยาศาสตร์ เก้าอี้หน้า
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม หนา 2
ซม สูงจากพื้นถึงที่นั่ง 45 ซม ราคา 700 บาท จานวน
40 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม้ จัดหาโดยสืบราคา
จากท้องตลาด

28,000

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 36

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

16

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน งาน
ครัว

เครื่องทาน้าร้อน – น้าเย็น เก็บถังน้าด้านล่าง อุณหภูมิน้าเย็น
ได้ตั้งแต่ 10 C อุณหภูมิน้าร้อนได้ตั้งแต่ 80 C เลือก
อุณหภูมิน้าได้ทั้งน้าร้อน น้าอุณหภูมหิ ้อง และน้าเย็น จานวน
1 เครื่อง สานักการศึกษา จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

15,000

สานัก
การศึกษา

17

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

- จัดซื้อเก้าอี้บุนวมสาหรับอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตัว
ละ 1,000 บาท จานวน 15 ตัว สานักการศึกษา จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด

15,000

สานัก
การศึกษา

18

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม ยาว
180 ซม สูง 75 ซม ราคา 1,550 บาท จานวน 20 ตัว
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด

31,000

สานัก
การศึกษา

19

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู ราคาเครื่องละ
51,200 บาท จานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 โรงเรียน
เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

204,800

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 37

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 13,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 30,100 บาท จานวน 2
เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
สานักการศึกษา (ครุภัณฑ์ตามโครงการต่อเติม ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม อาคาร 6 เทศบาลนครฯ)

60,200

สานัก
การศึกษา

21

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 18,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 34,800 บาท จานวน 1
เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
สานักการศึกษา (ครุภัณฑ์ตามโครงการต่อเติม ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม อาคาร 6 เทศบาลนครฯ)

34,800

สานัก
การศึกษา

22

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

ม่านปรับแสง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
2 เมตร จานวน 10 ชุด ชุดละ 4,000 บาท สานักการศึกษา
(ครุภัณฑ์ตามโครงการ ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคาร 6
เทศบาลนครฯ)

40,000

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 38

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

23

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) แบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู ราคาเครื่องละ
62,700 บาท จานวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

250,800

สานัก
การศึกษา

24

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน ชนิดตูบ้ นเป็นบานเลื่อน
กระจก ตอนล่างเป็นตู้ทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 34x16x32 นิ้ว
ราคาตู้ละ 10,000 บาท จานวน 20 ตู้ โรงเรียนเทศบาลวัด
เขียน จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

200,000

สานัก
การศึกษา

25

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้เบสไมค์ลอย
- ไมโครโฟนไร้สาย
- ตู้แร็คใส่เครื่องเสียงด้านวงวางมิกเวอร์ได้ ฯลฯ ราคาชุดละ
65,900 จานวน 3 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

197,700

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 39

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24
ล้านพิกเซล หน้าจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิ้ว บันทึก
วีดีโอพร้อมเสียงได้ จานวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

40,000

สานัก
การศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 30,300 จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562

30,300

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร ราคาชุดละ 23,000 จานวน
16 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน 2562
(ครุภัณฑ์จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน)

368,000

สานัก
การศึกษา

26

การศึกษา

ครุภัณฑ์

27

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

28

การศึกษา

ครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 40

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

29

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง ราคาชุดละ
24,000 จานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน2562
(ครุภัณฑ์จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน)

48,000

สานัก
การศึกษา

30

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง ราคาชุด
ละ 8,600 จานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน 2562
(ครุภัณฑ์จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน)

17,200

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 41

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ราคา เตรื่องละ 20,600 บาท จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (ครุภัณฑ์จาก
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนเทศบาลวัด
เขียน)

31

การศึกษา

ครุภัณฑ์

32

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva ราคาเครื่องละ 5,800
จานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
(ครุภัณฑ์จาก โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน)

33

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,700 บาท
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,600

สานัก
การศึกษา

5,800

สานัก
การศึกษา

148,500

สานัก
การศึกษา

หน้า 42

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

34

การศึกษา

ครุภัณฑ์

35

การศึกษา

ครุภัณฑ์

36

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ราคา เตรื่องละ 20,600 บาท จานวน 42 เครื่อง
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

865,200

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 BTU เครื่องละ 28,600 บาท จานวน 8 เครื่อง
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร -ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

228,800

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้ใส่เสื้อผ้า ราคาตู้ละ 16,000 จานวน 2 ตู้
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

32,000

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 43

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

37

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

38

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

39

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (มอก.) มีมือจับชนิดฝัง จานวน
4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

22,000

สานัก
การศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จานวน 12 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

204,000

สานัก
การศึกษา

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ราคาเครื่องละ 18,200 บาท จานวน 10 เครื่อง โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบารุง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562

182,000

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 44

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

40

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 51,200 บาท จานวน 6 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบารุง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

307,200

สานัก
การศึกษา

41

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ
สามชั้น จานวน 10 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบารุง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562

55,000

สานัก
การศึกษา

42

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สานักงานล้อเลื่อน
จานวน 20 ชุด ชุดละ 12,000 บาท โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบารุง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

240,000

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 45

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

43

การศึกษา

ครุภัณฑ์

44

การศึกษา

ครุภัณฑ์

45

การศึกษา

ครุภัณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เก้าอี้จัดเลี้ยงทรงราชา ขาทรงเอมีเหล็กคาด ขนาดไม่น้อย
กว่า 45x55x95 ซม. โครงเหล็กขนาด 7/8 หุน หนา
1.2 มม. พนักพิง ที่นั่งไม้อัดบุฟองน้า หนา 2 นิ้ว จานวน
200 ตัว ตัวละ 1,200 บาท โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต
บารุง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

240,000

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
ราคา เตรื่องละ 13,500 บาท จานวน 6 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

81,000

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน - โต๊ะนักเรียนประถม (มอก.) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 60x40x67 ซม. - เก้าอี้นักเรียน (มอก.)
ขนาดไม่น้อยกว่า 38x38x72 ซม. ราคาชุดละ 1,580
บาท จานวน 40 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

63,200

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 46

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

46

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะเก้าอีพ้ นักงานครู ค.ศ.3 โต๊ะขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว
150 ซม. พร้อมเก้าอี้ 3 ชุดๆละ 9,000 บาท โรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

47

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ ไป จานวน 10 ชุด ชุดละ 23,000 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562(ครุภัณฑ์จาก
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนเทศบาลวัดแม่
นางปลื้ม)

48

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง ราคาชุดละ
24,000 จานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน2562
(ครุภัณฑ์จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

27,000

สานัก
การศึกษา

230,000

สานัก
การศึกษา

48,000

สานัก
การศึกษา

หน้า 47

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

49

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง ราคาชุดละ
8,600 จานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
-ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน 2562
(ครุภัณฑ์จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม)

17,200

สานัก
การศึกษา

50

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ราคา
เตรื่องละ 20,600 บาท จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (ครุภัณฑ์จากโครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม)

20,600

สานัก
การศึกษา

51

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva ราคาเครื่องละ 5,800
จานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
(ครุภัณฑ์จาก โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม)

5,800

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 48

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

52

53

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับงานสานักงาน จอ
ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 20 เครื่อง เครือ่ งละ
17,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

340,000

สานัก
การศึกษา

230,000

สานัก
การศึกษา

48,000

สานัก
การศึกษา

ติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ ไป
จานวน 10 ชุด ชุดละ 23,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(ครุภัณฑ์จาก
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค)

54

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง ราคาชุดละ
24,000 จานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน2562 (ครุภัณฑ์จาก
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 49

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

55

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง ราคาชุดละ
8,600 จานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน -ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน 2562
(ครุภัณฑ์จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค)

17,200

สานัก
การศึกษา

56

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ราคา
เตรื่องละ 20,600 บาท จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (ครุภัณฑ์
จากโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนเทศบาลวัด
ป่าโค)

20,600

สานัก
การศึกษา

57

การศึกษา

ครุภัณฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva ราคาเครื่องละ 5,800
จานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
(ครุภัณฑ์จาก โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าโค)

5,800

สานัก
การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 50

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

58

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นั่งระดับประถม ราคาชุดละ 1,200 บาท
จานวน 100 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

59

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

60

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

61

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

120,000

สานัก
การศึกษา

กระดานไวท์บอร์ด จานวน 12 แผ่น แผ่นละ 4200 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

50,400

สานัก
การศึกษา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับงานสานักงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 20 เครื่อง เครื่องละ
17,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

340,000

สานัก
การศึกษา

จัดซื้ออุปกรณ์ในการทาอาหารครบชุด จัดหาโดยสืบราคา
จากท้องตลาด (ครุภัณฑ์จากโครงการจัดทาห้องครัวเพื่อ
การศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค)

516,500

สานัก
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

หน้า 51

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

62

สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

63 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การแพทย์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สาหรับใช้ในงานให้บริการ
ฝากครรภ์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ
คุณลักษณะ แสดงค่าอัตราการเต้นหัวใจทารกและใช้ฟังเสียง
หัวใจทารกในครรภ์ มีช่วงวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ 60120 ครั้ง/นาที จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
- จัดซื้อชุดเครื่องรับ UHF 420.420 MHZ จานวน
138,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ UHF
420.420 MHZ จานวน 2 ชุดละ 69,350 บาท โดยมี
คุณลักษณะและปริมาณดังนี้ ชุดเครื่องรับ UHF 420.420
MHZ มีชีลยางกันน้า จานวน 2 เครื่อง โดยประกอบด้วย
- ชุดรับสัญญาณ UHF 420.420 MHZ
- ชุดภาคขยาย Digital class D 100 w (100) BMS
- ชุดจ่ายไฟ 220 VAC
- ลาโพงฮอร์น ขนาดกาลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 4 ชุด
- สายลาโพงพร้อมขัว้ 2 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

19,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

กองวิชาการ
138,700
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บริหารงานทั่วไป

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E 2 ชุด
- สายอากาศรับสัญญาณ RG-58 พร้อมขั้ว 2 ชุด
- แป้นพลาสติกกรองหลังเครื่องรับสัญญาณ 2 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง สายไฟ เบรกเกอร์ กล้องเบรก
เกอร์กันน้า 2 ชุด
- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ 2 ชุด
พร้อมค่าแรงในการติดตั้ง

(ต่อ)

64

งบประมาณและที่ผ่านมา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สนาม ทาด้วยไม้โครงเหล็กหล่อพร้อมพ่นสี ชื่อหรือ
ตราเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผลิตจากไม้เนื้อแข็งหนา
ไม่น้อยกว่า 2.5 ซ.ม. เก้าอี้มีขนาดไม่น้อยกว่า
60*120*75 ซ.ม. จัดตั้งบริเวณรอบอาคารศูนย์การ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร (ศาลาพระราม) จานวน 10 ตัว
(รายละเอียดตามรูปภาพที่เทศบาลนาเสนอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

100,000

งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่าย
อานวยการ
สานัก
ปลัดเทศบาล
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