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คํานํา
แผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธ ยา จัดทําขึ้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีลักษณะหรือแนวทางการพัฒนาเฉพาะเจาะจงที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งแนวนโยบายในการบริหารงาน
ของรัฐบาลและนโยบายผูบริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นไดเจริญกาวหนาและ
พรอมที่จะรองรับความเจริญในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและสามารถใชเปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณประจําป ตลอดจนใชเผยแพรสรางความเขาใจประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของได
ทราบถึงการดําเนินงานตอไป

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
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การติดตามและประเมินผล
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
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4.2

การติดตามและประเมินผลโครงการ
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4.3
4.4

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอนาคต

367
369

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
๑. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูบนพื้นที่ที่มีสภาพ
เปนเกาะและเคยเปนที่ตั้งของเมืองหลวงเกามากอน มีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก
และแม น้ํ า ลพบุ รี ที่ ตั้ งของตั ว เมื องและเทศบาลมีส ภาพเปน เกาะมีแ มน้ําลอมรอบ ระยะจากเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอ
ติดตอ
ติดตอ
ติดตอ

ตําบลคลองสระบัวและตําบลสวนพริก
ตําบลเกาะเรียน
ตําบลหันตรา
ตําบลบานปอม

โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ
ปกครองที่รับผิดชอบ 10 ตําบล ดังนี้
1. ตําบลประตูชัย
2. ตําบลหอรัตนไชย
3. ตําบลทาวาสุกรี
4. ตําบลหัวรอ
5. ตําบลกระมัง (หมูที่ 10,11,12)
6. ตําบลบานเกาะ (หมูที่ 1,4,5)
7. ตําบลคลองสระบัว (หมูที่ 1)
8. ตําบลหันตรา (หมูที่ 7)
9. ตําบลคลองสวนพลู (หมูที่ 4,5,6)
10. ตําบลเกาะเรียน (หมูที่ 7)

14.84 ตารางกิโลเมตร มีเขตการ
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แผนที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โครงสรางคณะผูบริหาร
โครงสรางสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ สูง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง)

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)
(ระดับ กลาง)(๑)

- ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการประชุมและพิธี
- ฝายอํานวยการ
- งานการเจาหนาที่
-งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว
- ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง

กองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)
(ระดับ กลาง)(๑)

- ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและ
บัญชี
- ฝายพัฒนารายได
- งานผลประโยชน
- ฝายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- งานแผนที่ภาษี
และ
ทะเบียนทรัพยสิน
-ฝายบริหารงานการ

กองชาง

(นักบริหารงานชาง)
(ระดับ กลาง)(๑)

- ฝายแบบแผนและ
กอสราง
- งานสวนสาธารณะ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม
- ฝายการโยธา
-งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่
-งานศูนย
เครื่องจักรกล

-งานไฟฟาสาธารณะ
- ฝายชางสุขาภิบาล
- งานธุรการ

กองสาธารณสุขฯ

(นักบริหารงานสาธารณสุข)
(ระดับ กลาง)(๑)

- งานธุรการ
- งานแผนงาน
สาธารณสุข
- งานเผยแพรและ
ฝกอบรม
- งานสุขาภิบาลและ
อนามัย
สิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานสัตวแพทย
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานปองกันและควบคุม

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ สูง)(๑)

กองวิชาการฯ

(นักบริหารงานทั่วไป)
(ระดับ กลาง)(๑) (วาง)

- ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานวิจัยและ
ประเมินผล
- งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานจัดทํา
งบประมาณ

สํานักการศึกษา

(นักบริหารงานศึกษา)
(ระดับ สูง)(๑)

- สวนบริหารการศึกษา
- ฝายกิจการโรงเรียน
- ฝายวิชาการ
- สวนสงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ฝายการศึกษานอก
ระบบ
และตามอัธยาศัย
- ฝายสงเสริมศาสนา
และ
วัฒนธรรม
- ฝายบริหารงานทัว่ ไป

หนวยงานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) (๑)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง) (วาง)

กองการประปา

(นักบริหารงานประปา)
(ระดับ กลาง)(วาง)

กองชางสุขาภิบาลฯ

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล)
(ระดับ กลาง)(วาง)

- ฝายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
- ฝายผลิตและบริการ
- งานผลิต
-งานจําหนายและบริการ

กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
(ระดับ กลาง)(วาง)

- งานธุรการ
- งานแบบแผนและ
กอสราง
- งานควบคุมและตรวจสอบ
การบําบัดน้าํ เสีย
- งานมาตรวัดน้ํา
- งานบํารุงรักษาและ
- ฝายการเงินและบัญชี ซอมแซม
- งานการเงินและ
- งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
บัญชี
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
- งานจัดเก็บรายได
ปฏิกูล
- งานพัสดุ
- งานเครื่องจักรกลและซอม
บํารุง
- งานโรงงานกําจัดขยะ
มลฝอย และสิ่งปฏิกล

- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคม
สงเคราะห
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สํานักปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ สูง)(๑)

รองปลัดเทศบาล

หนวยงานตรวจสอบภายใน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ปก/ชก (๑)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ สูง)(๑)

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง)

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง)(วาง)

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)(๑)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน)(๑)
งานธุรการ
- นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ(๑)
งานประชุมและพิธีการ
ลูกจางประจํา
-พนักงานขับรถยนต (๒)
พนักงานจาง
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
-ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป (1)
- พนักงานขับรถยนต (๑)
-พนักงานขับรถยนต (๔) *
- นักการ (๕)*
- คนงาน (๑)*

หัวหนาฝายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน)(๑)
งานการเจาหนาที่
- นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ(๒)
- นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ(๑)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (๑)
- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (๑)
งานสงเสริมการทองเที่ยว
พนักงานจาง
- ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล (๑)
- นักการ (๒)*

ระดับ

ตน

บริหารทองถิ่น
กลาง สูง

จํานวน

-

2

2

อํานวยการทองถิ่น
ตน
กลาง สูง
3

1

-

หัวหนาฝายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน)(๑)

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ(๒)
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ(๑)
- เจาพนักงานทะเบียน ชํานาญงาน (๒)
- เจาพนักงานทะเบียน ปง/ชง (๑)
พนักงานจาง
- นักการ (๒)*
- พนักงานขับรถยนต (๑)*

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

6

4

วิชาการ
ชํานาญการ
พิเศษ
-

งานรักษาความสงบเรียบรอยและความ
มั่นคง
- นักจัดการงาน
เทศกิจ ปก/ชก (๑)
- เจาพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน (๑)
ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ (๑)
- คนงานเทศกิจ (๓๖) *

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจาพนักงานปองกัน ฯ ชํานาญงาน (๒6)
- เจาพนักงานปองกัน ฯ ปฏิบัติงาน (2)
-เจาพนักงานปองกัน ฯ ปง/ชง(3)
ลูกจางประจํา
- พนักงานดับเพลิง (๑)
- พนักงานขับรถยนต (๒)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (๓)
- พนักงานดับเพลิง (๑๗) * - ภารโรง (๑) *

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชํานาญงาน

อาวุโส

ลูกจางประจํา

-

9

29

-

6

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป *
8

69

รวม
139
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กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง) (๑)

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝายพัฒนารายได

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน)(๑)

งานธุรการ
- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (2)

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน(๑)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน (๒)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (๑)
- ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป (1)

ระดับ

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ

จํานวน

๔

๑

วิชาการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
๔
-

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) (๑)

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ชํานาญการ (๑)
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน (๒)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได(๒)
- ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได(1)
- เจาหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียม (๑๓) *
- ยาม (๓) *
- คนงาน (๑) *

งานการเงินและบัญชี

-

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน)(วาง)

งานผลประโยชน

- เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (2)
ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจาง
- นักการ (๑)*

๑

หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

(นักบริหารงานการคลังระดับ ตน) (๑)

งานพัสดุและทรัพยสิน
- นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ (๒)
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก (๑)
- เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง (๑)

- นักวิชาการคลัง ชํานาญการ (๑)
- เจาพนักงานการคลัง ปง/ชง (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยชางสํารวจ (๑)
- ผูชวยเจาพนักงานการคลัง (๑)
- ผูชวยนักวิชาการคลัง (๑)

พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (๒)
- ผูชวยนักวิชาการพัสดุ (2)

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ลูกจางประจํา
-

7

5

-

๑

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
12

๑๘

รวม
53

6

โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับ กลาง) (๑)

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) (๑)
งานสวนสาธารณะ
- นักวิชาการสวนสาธารณะ ปก/ชก (1)
- เจาพนักงานสวนสาธารณะ ชํานาญงาน (๑)
- เจาพนักงานสวนสาธารณะ ปง/ชง (๑)
ลูกจางประจํา
- คนงาน (๒)- คนสวน (1)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (๕)
- คนสวน (๒๓) *

หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) (๑)

งานธุรการ
- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
- พนักงานขับรถยนต (๑)
- นักการ (๔) *

งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา ชํานาญการ(๑)
- วิศวกรโยธา ปก/ชก (๑)
- นายชางโยธา ปฏิบัติงาน(๑)
- นายชางเขียนแบบ ปง/ชง (๑)
- สถาปนิก ปก/ชก(๑)
งานสถาปตยกรรม
- นายชางเขียนแบบ อาวุโส (๑)
- นักผังเมือง ปก/ชก(๑)
- นายชางโยธา ปง/ชง (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยนายชางเขียนแบบ (๒)

หัวหนาฝายการโยธา
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) (๑)
งานสาธารณูปโภค
- นายชางโยธา ปง/ชง (๑)
ลูกจางประจํา
- คนงาน (2)
-พนักงานขับรถยนต (2)
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (๑)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (๑)
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก (๑)
- พนักงานขับรถยนต (๓) *
- คนงาน (๑๐) *
งานสถานที่
- นายชางโยธา ชํานาญงาน(๑)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (๑) - คนงาน (๖) *

งานไฟฟาสาธารณะ
- นายชางไฟฟา ชํานาญงาน(๑)
ลูกจางประจํา
- คนงาน (๑)
พนักงานจาง
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (๑)
- คนงาน (๑๑) *

งานศูนยเครื่องจักรกล
- นายชางเครื่องกล ปง/ชง (๑)
ลูกจางประจํา
- ผูชวยชางซอมเครื่องยนต (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑)*
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โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองชาง
ระดับ

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง

จํานวน

3

๑

-

ปฏิบัติการ
๕

วิชาการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
๑
-

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน
๖
๔

อาวุโส

ลูกจางประจํา

๑

๑0

พนักงานจาง
ภารกิจ ทั่วไป*
๑๓

๕๘

รวม
๑๐6

โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

8

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ กลาง) (๑)

งานธุรการ

- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (๒)
ลูกจางประจํา
- นักการ (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑)*
- นักการ (๑)*

งานสัตวแพทย

- สัตวแพทย ปฏิบัติงาน (๑)
ลูกจางประจํา
- คนงานประจําโรงฆาสัตว (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑)*

ระดับ
จํานวน

งานแผนงานสาธารณสุข
- พยาบาล ชํานาญการพิเศษ (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑)*
- นักการ (๑)*

งานสงเสริมสุขภาพ
- พยาบาลปก/ชก (๑)
- นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๒) *

อํานวยการทองถิ่น
ตน
กลาง
สูง
๑
-

ปฏิบัติการ
1

งานเผยแพรและฝกอบรม
- พยาบาล ชํานาญการพิเศษ (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑)*
- นักการ (๑)*

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- พยาบาล ชํานาญการพิเศษ(๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
- คนงาน (๑) *

วิชาการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
2
๕

เชี่ยวชาญ
-

งานรักษาความสะอาด
- เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน(๑)

งานสุขาภิบาลและอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

ลูกจางประจํา
- คนงาน (๓)
- พนักงานขับรถยนต (๔)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต(๕)
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง (๑)
- คนงาน (๖๑)*
- คนงานประจํารถขยะ (๔๕)*

- เจาพนักงานสาธารณสุข ปง /ชง (๑)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (๑)
- นักการ (๒)*

งานทันตสาธารณสุข

งานศูนยบริการสาธารณสุข

- เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน(๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑) *

- พยาบาล ชํานาญการพิเศษ(๒)
- พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ(๑)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (๑)
ลูกจางประจํา
- ภารโรง (๑)
พนักงานจาง
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
-พนักงานขับรถยนต (๑)
- นักการ (๑) *
- คนงาน (๓) *
ปฏิบัติงาน
๓

ทั่วไป
ชํานาญงาน
๔

อาวุโส
-

ลูกจางประจํา
10

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
๑๐
๑๒๓

รวม
159
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โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง (๑))

หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ตน)(๑)

งานวิจัยและประเมินผล
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชก (๑)

งานธุรการ

- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน(๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
- นักการ (๒) *

ระดับ

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง
สูง

จํานวน

1

๑

-

งานประชาสัมพันธ

งานนิติการ
- นิติกร ชํานาญการ (๑)
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (๑)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (๑)

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
1
4
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

-

งานจัดทํางบประมาณ

- นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ(๑)
ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยนักประชาสัมพันธ (๑)
- ภารโรง (๑) *

ทั่วไป
ชํานาญงาน
๑

อาวุโส ลูกจางประจํา
-

๑

- นักวิชาการคลัง ชํานาญการ (๑)

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
4

๓

รวม
๑6
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โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
สํานักการศึกษา

โรงเรียน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

พนักงานจาง
- ยาม (๘) *
- นักการ (๑) *
- ครูผูดูแลเด็กเล็ก (๒๑) *
- ภารโรง (๓) *

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ สูง) (๑)

หนวยศึกษานิเทศก
- งานนิเทศการศึกษา
- ศึกษานิเทศก (๑)
สวนบริหารการศึกษา

ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)(1)

ฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน)(1)

สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ กลาง)(วาง)

- งานการเจาหนาที่
- นักวิชาการศึกษา ระดับ ปก/ชก (1)
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานงบประมาณ
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ (1)
- นักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ (1)
- นักวิชาการพัสดุ (1)
- งานระบบสารสนเทศ
- งานธุรการ
- เจาพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงาน (6)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (๑)
- ภารโรง (๑) *
- นักการ (๑) *

•ฝายกิจการโรงเรียน

หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ตน) (วาง)

- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- นักวิชาการศึกษา ระดับ ชํานาญการ (1)
- งานกิจการโรงเรียน
•ฝายวิชาการ

หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน)(วาง)

หัวหนาฝายวิชาการ (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ตน)(วาง)

-

งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
เจาพนักงานศูนยเยาวชน (1)
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก ) (1)
ระดับ
จํานวน

อํานวยการทองถิ่น
ตน
กลาง
สูง
5
2
1

•ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ปฏิบัติการ
4

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน (นักสันทนาการ ระดับปก/ชก) (1)
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา

•ฝายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ตน) (วาง)

- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและสันทนาการ (นักสันทนาการ ระดับ ปก/ชก) (1)
- งานกิจการศาสนา
วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
2
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชํานาญงาน
6

อาวุโส
-

ศึกษานิเทศก

ลูกจางประจํา

2

-

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
2
35

รวม
61
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โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองการประปา
ผูอํานวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับ กลาง) (๑)

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน) (๑)
งานธุรการ

- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (1)
- เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (1)
ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๓)
- ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป (1)
- คนงาน (๑) *
- นักการ (๒) *
- พนักงานขับรถยนต (๑) *

ระดับ

อํานวยการทองถิ่น
ตน
กลาง สูง

จํานวน

๓

๑

-

หัวหนาฝายการเงินและบัญชี

หัวหนาฝายผลิตและบริการ

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) (วาง)

(นักบริหารงานประปา ระดับ ตน)(วาง)
งานผลิต
- เจาพนักงานการประปา ปง/ชง (2)
ลูกจางประจํา
- พนักงานผลิตน้ําประปา (๑)
พนักงานจาง
- พนักงานผลิตน้ําประปา (๗)
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง (๑)
- พนักงานผลิตน้ําประปา (๑๐) *
งานจําหนายและบริการ
- เจาพนักงานการประปา ชํานาญงาน (๑)
ลูกจางประจํา
- พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (๔)
- ผูชวยชางทอ (๒)
- พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๑๙) *
งานมาตรวัดน้ํา
พนักงานจาง
- พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (๘) *

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
๑
-

งานการเงินและบัญชี

งานจัดเก็บรายได
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน (๓)
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏิบัติงาน (๒)

- นักวิชาการคลัง ปก/ชก (๑)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน (๑)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (๑)

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง (๑)
พนักงานจาง

งานพัสดุ

- เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (๑)
- ผูชวยนักวิชาการคลัง (1)

- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (๑)

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ลูกจางประจํา
-

8

5

-

8

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
15

๔๑

รวม
82
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โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองชางสุขาภิบาล
ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล
(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล ระดับ กลาง) (วาง)

งานแบบแผนและกอสราง

งานธุรการ

งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย

งานบํารุงรักษาและซอมแซม

ลูกจางประจํา
- คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล (๑)
- พนักงานขับรถยนต (๒)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
- ผูชวยนายชางเขียนแบบ (๑)
- พนักงานขับรถยนต (๑)
- คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล (๒)
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง (๒)
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก (๑)

งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา

- นายชางไฟฟา อาวุโส(๑)
พนักงานจาง
- คนงาน (๘) *

- นักวิทยาศาสตร ระดับ ปก/ชก ( ๑)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง

- นายชางเครื่องกล ระดับ อาวุโส (๑)

- นายชางเครื่องกล ระดับ อาวุโส (๑)

/ k l

ระดับ

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง
สูง

จํานวน

-

๑

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
๑
-

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ลูกจางประจํา
-

-

-

๓

2

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
๘

๘

รวม
24
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โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กองสวัสดิการสังคม
นวยการกองสวัสสดิดิกการสั
ารสังงคม
คม
ผูผูออําํานวยการกองสวั
(นักบริ(นัหการงานสวั
สดิการสั
กลาง)
บริหารงานสวั
สดิงกคม
ารสัระดั
งคมบ ระดั
บ 8)(วาง)

งานธุงานธุ
รการรการ
- เจา-พนัเจ
กงานธุ
บัติง1-3/4
าน (๑)
าหนราการ
ที่ธุรปฏิการ
ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๒)
- นักการ (๑) *

ระดับ

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง
สูง

จํานวน

-

๑

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการ
พิเศษ
๒
๔
-

งานพัฒนาชุมชน

งานสังคมสงเคราะห

- นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (3)
- นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัตกิ าร (๒)
- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1)
พนักงานจาง
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (๔)

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ลูกจางประจํา
-

๑

-

-

๑

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป*
๖

๑

รวม
๑๖
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ดานการคลังทองถิ่น
1. สถานการณคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 540,449,162.62 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 462,086,584.84 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 132,477,803.86 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 5 โครงการ
รวม 3,540,064.80 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 20 โครงการ รวม 26,607,400 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 100,872,448.19 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริง จํานวน 998,455,185.89 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 23,617,936.80
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
6,079,739.45
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
9,770,259.30
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
8,424,187.11
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
632,228.25
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
หมวดภาษีการจัดสรร
จํานวน 230,851,376.72
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
253,145,706
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
จํานวน 465,933,752.26
(3) รายจายจริง จํานวน 916,195,760.97 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
83,698,675.64
งบบุคลากร
จํานวน 193,864,804.92
งบดําเนินงาน
จํานวน 118,732,135.89
งบลงทุน
จํานวน
37,418,772.26
งบรายจายอื่นๆ
จํานวน
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
16,547,620
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 465,933,752.26
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม
จํานวน
(4) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน
(4) รายจายที่จายจากเงินเงินกู
จํานวน
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงานของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ประชาชนในเขตเทศบาลนครยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองานของเทศบาลฯ
เสนอแนะในกิจ กรรมของเทศบาลฯ ในการดําเนิน งานตางๆ เชน การประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา
พัฒนาเทศบาล , การประชาคมไทยนิยมยั่งยืน , ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
การพัฒนาอาชีพ การรณรงคตอตานยาเสพติด ฯลฯ
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตเทศบาลมีสภาพเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ ลักษณะดินเปนดินปนทราย
น้ําซึมไดงาย คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้ําไวไดไมนาน ในฤดูรอนน้ําจะแหง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป
เปนที่ราบลุม เสนชันระดับความสูงประมาณ 5 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลเฉลี่ยปานกลาง ความลาดชันของพื้นที่
จะค อ ยๆ ลาดเทลงสู แ ม น้ํ า และคลองที่ มี อ ยู ใ นพื้ น ที่ ภายในเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาไม มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ประชาชนจึงประกอบอาชีพคาขาย รับจางเปนสวนใหญ และอุตสาหกรรมบาง
เล็กนอย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว
๑.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เปนดินปนทรายน้ําซึมไดงาย
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา มีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี
1.6 ลักษณะของไม/ปาไม ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไมมีปาไม แตมีตนไมที่ชาวบานปลูก
ลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 66 ชุมชน มีพื้นที่อยูใน
เขตการปกครองที่รับผิดชอบ 10 ตําบล ดังนี้
1. ตําบลประตูชัย
2. ตําบลหอรัตนไชย
3. ตําบลทาวาสุกรี
4. ตําบลหัวรอ
5. ตําบลกระมัง (หมูที่ 10,11,12)
6. ตําบลบานเกาะ (หมูที่ 1,4,5)
7. ตําบลคลองสระบัว (หมูที่ 1)
8. ตําบลหันตรา (หมูที่ 7)
9. ตําบลคลองสวนพลู (หมูที่ 4,5,6)
10. ตําบลเกาะเรียน (หมูที่ 7)
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บริหารชุมชนทั้งหมด 66 ชุมชน ดังนี้
๑. อาคารสงเคราะห
๒. วัดศาลาปูน
๔. วัดปาโค
๕. วัดวงษฆอง
๗. ศรีสรรเพชญ
๘. ศาลเจาแมทับทิม
๑๐. หัวแหลม
๑๑. วัดพนัญเชิง
๑๓. คลองทราย
๑๔. วัดตองปุ
๑๖. วัดขุนแสน
๑๗. สรรพสามิต
๑๙. ทายกรม
๒๐. หนาพระตําหนัก
๒๒. สุเหราฌันนะตุนนาอีม
๒๓. วัดเชิงทา
๒๕. วังแกว
๒๖. คลองทอ
28. เจาพรหม
29. บานประตูชัย
31. ทุงแกว – กรุงเกา
32. วังไชยพัฒนา
34. หมูบานมงคลทรัพย
35. วัดกุฎีทอง
37. วัดสามวิหาร
38. สถานีรถไฟ
40. ประตูจีน
41. ริมวัง
43. โรจนะ
44. หลวงพอขาว
46. พระนอน
47. ชุมชนวัดตึก
49.ชุมชนมหาชัย 1
50. ชุมชนบัวหวาน
52. ชุมชนคลองแกลบ
53. ชุมชนหนาพระเมรุ
55. ชุมชนเปยมสุข
56. ชุมชนกลาโหม
58. ชุมชนวัดราชประดิษฐาน
59. ชุมชนหนาศาลแขวง
61. ชุมชนวัดขอม
62. ชุมชนวัดเกาะแกว
64. ชุมชนโรงเลื่อยเกษตร 2
65. ชุมชนตําหนักแพ

๓. วัดธรรมนิยม
๖. สวนสมเด็จ
๙. ปาตอง
๑๒. วัดมหาโลก
๑๕. เกาะลอย
๑๘. โรงงานสุรา
๒๑. วัดอินทาราม
๒๔. ปอมเพชร
๒๗. ทาน้ําวัดประดู
30.วัดแมนางปลื้ม
33. หัวรอพัฒนา
36. ศาลเจาพอจุย
39. ปามะพราว
42. คายทหาร กอง สพย.
45. บานเกาะ
48. ชุมชนทาวาสุกรี
51. ชุมชนเจดียแดง
54.ชุมชนนิมิตใหม
57. ชุมชนวัดญาณแสน
60. ชุมชนคลองบางขวด
63. ชุมชนปากน้ําแมเบี้ย
66. ชุมชนจักรพรรดิ์

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกเทศบาล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 4 เขต หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหนา จะมี ผูบริหารทองถิ่น (นายกเทศมนตรี) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 6 คน 4 เขต รวมเปน 24 คน
จํานวนผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 ( วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555)

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนคร
พระนครศรีอยุธยา

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
ทั้งหมด/
คน
37,166

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด
จํานวน/
คน
20,500

จํานวนบัตรเสีย

คิดเปน จํานวน/
รอยละ
คน
55.15 396

คิดเปน
รอยละ
1.06

จํานวนผูมาใชสิทธิ
แตไมประสงค
ลงคะแนน
จํานวน/ คิดเปน
คน
รอยละ
1,045 2.81
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ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เขตที่

9,847

จํานวน/
คน
3,228

จํานวนผูมาใชสิทธิ
จํานวนบัตรเสีย
แตไมประสงค
ลงคะแนน
คิดเปน จํานวน/ คิดเปน จํานวน/ คิดเปน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
32.79 3229 10.20 652 20.20

9,197

4,386

47.69

223

5.09

327

7.46

8,654

3,322

38.39

201

6.05

354

10.66

8,842

3,513

39.73

221

6.29

364

10.37

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
ทั้งหมด
/คน
1
2
3
4

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 51,262 คน
แยกเปนชาย 24,781 คน หญิง 26,481 คน จํานวนครัวเรือน 20,222 ครัวเรือน มีความ
หนาแนนของประชากรเฉลี่ย 3,598.90 คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562)
ประชากร
ตําบล
รวม (คน)
หลังคาเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1.ตําบลประตูชัย
6,752
7,178
13,934
6,347
2.ตําบลกะมัง (ม. 10,11,12)
591
570
1,158
659
3.ตําบลหอรัตนไชย
5,740
5,643
11,383
4,185
4.ตําบลหัวรอ
5,661
6,291
11,952
4,312
5.ตําบลทาวาสุกรี
3,993
4,584
8,577
3,192
6.ตําบลหันตรา(ม.7)
562
619
1,181
415
7.ตําบลบานเกาะ(ม.1,4,5)
539
597
1,136
448
8.ตําบลคลองสวนพูล(ม.4,5,6,)
568
578
1,146
457
9.ตําบลคลองสระบัว(ม.1)
223
239
462
116
10.ตําบลเกาะเรียน(ม.7)
151
182
333
91
รวม
24,781
26,481
51,262
20,222
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร (ขอมูล ณ มิถนุ ายน 2562)
ชวงอายุ/ป
0-3
4-6
7-10
11-13
14-16
17-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60 ปขึ้นไป

เพศชาย
1,146
1,056
1,289
1,057
967
1,215
3,334
3,184
3,221
3,164
4,890

จํานวนประชากร/คน
เพศหญิง
1,057
958
1,266
1,002
898
1,129
3,245
3,776
3,606
3,711
5,602

รวม
2,203
2,014
2,555
2,059
1,865
2,344
6,579
6,960
6,827
6,875
10,486
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ที่
1
2

ตําบล

พ.ศ. 2557
ชาย
หญิง
7,273 7,613
635
676

ตําบลประตูชัย
ตําบลกะมัง
(ม. 10,11,12)
3 ตําบลหอรัตนไชย
5,919 5,851
4 ตําบลหัวรอ
5,668 6,377
5 ตําบลทาวาสุกรี
3,984 4,595
6 ตําบลหันตรา(ม.7)
555
632
7 ตําบลบานเกาะ
574
623
(ม.1,4,5)
8 ตํ า บลคลองสวนพู ล 572
601
(ม.4,5,6,)
9 ตํ า บลคลองสระบั ว 220
234
(ม.1)
10 ตําบลเกาะเรียน(ม.7) 164
186
25,567 27,388
รวม
52952

จํานวนประชากรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
(เปรียบเทียบยอนหลัง ๔ ป)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
7,170 7,561 7,001 7,363 6,808 7,243 6,765 7,199
640
663
586
643
579
616
578
588
5,912
5,717
4,011
553
579

5,805
6,420
4,675
628
622

8,770
5,652
3,994
558
566

5,766
6,329
4,657
621
613

5,800
5,662
4,022
565
557

5,676
6,403
4,647
637
611

5,704
5,711
4,024
564
549

5,623
6,383
4,617
628
600

568

610

564

607

561

586

563

578

226

238

220

236

221

233

218

236

พ.ศ. 25๖๒
ชาย
หญิง
6,752 7,177
591

583

5,751
5,667
4,001
563

5,638
6,294
4,595
621

541

598

567

574

223

238

160
182
161
180
158
180
152
184
151
183
25,536 27,404 25,072 27,015 24,933 26,832 24,828 26,636 24,807 26,505
52,940
52,087
51,765
51,464
51,312

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ เดือน 11 มิถุนายน พ.ศ. 25๖๒
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4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา
ดานการศึกษาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการดานการศึกษา โดยมีศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จํ า นวน 1 แห ง มี โ รงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 8 แหง ตามขอมูล ดังนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่
1

ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชาย
31

พ.ศ. 25๖๒
จํานวนนักเรียน
หญิง
31

รวม
62

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
รวม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
- มีครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 คน
- มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 5 คน

โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณ
คณิสสร
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต
บํารุง
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค
รวม

จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2562
กอน
มัธยม
ประถม มัธยมตน
รวม
ประถม
ปลาย
163
397
221
781
181
414
343
246 1,184
40
61
101
146

351

57
38
94
53
772

113
105
238
87
1,766

จํานวนครู

ครูอัตรา
จาง

34
49
9

15
25
6

159

656

25

14

113

170
143
445
140
3,620

9
8
29
9
172

9
8
5
6
88

836

246
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นอกจากนี้ยังมีสถานการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน อีกจํานวน 20 โรงเรียน
1. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
2.โรงเรียนประตูชัย
3. โรงเรียนวัดพนัญเชิง
4. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
5. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
6. โรงเรียนอยุธยานุสรณ
7. โรงเรียนประชาศึกษา
8. โรงเรียนดํารงควิทยา
9. โรงเรียนปณิธานเด็กดี
10. โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา
11. โรงเรียนศิริเสนา
12.โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
14.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
15. วิทยาลัยการตอเรือพระนครศรีอยุธยา
16. โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
17. โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18. โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนยวาสุกรี)
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน
1. ชุมชนวังแกว
2. ชุมชนปอมเพชร
3. ชุมชนทุงแกว – กรุงเกา

3 แหง ดังนี้

สภาเด็กและเยาวชน
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เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จํานวน ๑ แหง เพื่อเปนองคกร
เครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่มีการดําเนินงานในดานตางๆ เขา
ดว ยกัน อยางเป น ระบบ เพื่ อแสวงหาแนวทางในการส งเสริมและพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนภายในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาภายใตหลักการ “เด็กนําผูใหญหนุน” ซึ่งในปจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรนิติบุคคล
ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยสภาเด็ กและเยาวชนมีสํ า นั กงานตั้ ง อยู ที่ เทศบาลนครพระนครศรีอ ยุ ธ ยา อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน
4.2 สาธารณสุข
หนวยงานที่ดําเนินงานดานสาธารณสุขที่อยูในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีดังนี้คือ
1. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3 แหง ไดแก
- ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (ศูนยของเทศบาลแหงที่ 1)
- ศูนยบริการสารณสุขวัดกลวย (ศูนยของเทศบาลแหงที่ 2)
- ศูนยบริการสารณสุขวัดศาลาปูน (ศูนยของเทศบาลแหงที่ 3)
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ศู น ย แ พทย ชุ ม ชนสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 5 แหง
- ศูนยเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
- ศูนยสุขภาพชุมชนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนยแพทยชุมชนวัดตึก
- ศูนยแพทยชุมชนวัดอินทาราม
- ศูนยแพทยชุมชนปอมเพชร
5. คลินิกตรวจโรค/ทันตกรรม/คลินิกตา ประมาณ 45 แหง
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทําบัตรผูพิการ
(๔) ตั้งโครงการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย
(๕) ตั้งโครงการซอมแซมที่อยูอาศัยแกคนพิการและผูดอยโอกาส
(๖) ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรที่ตกเกณฑ จปฐ.
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(๗) ดําเนินโครงการสรางและซอมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร รายไดนอย ผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(๙) ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคม ขนสงระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอําเภอรวมทั้งจังหวัดตางๆมีดังนี้
1. ทางบก
- รถยนตโดยสารจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง กรุงเทพฯ
- รถยนตโดยสารจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง จังหวัดสุพรรณบุรี
- รถยนตโดยสารจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง จังหวัดอางทอง
- รถยนตโดยสารจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง จังหวัดสระบุรี
นอกจากนี้ยังมีรถยนตโดยสารไปอําเภอตางๆ เปนรถประจําทางทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ วิ่งจาก
ตัวจังหวัดไปอําเภอตางๆ เชน อําเภอวังนอย อําเภอบางปะหัน อําเภอบางปะอิน อําเภออุทัย อําเภอมหาราช
อําเภอเสนา อําเภอบางไทร อําเภอนครหลวง และอําเภอทาเรือ
- รถไฟ สถานีรถไฟตั้งอยูที่ตําบลกะมัง อยูทางทิศตะวันออกของเทศบาลซึ่งประชาชนสามารถใชรถไฟ
เปนพาหนะในการเดินทาง และขนสงไปในเสนทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและเขากรุงเทพฯ ได
โดยสะดวก
2. ทางน้ํา
ปจจุบันการคมนาคมทางน้ําเหลือนอย เนื่องจากใชการสัญจรทางบกเปนสวนใหญ คงมีการสัญจร
ทางน้ําในชุมชนที่อยูริมแมน้ําลําคลอง การขนสงผลผลิตทางการเกษตรบางแหง ยังคงใชการขนสงทางน้ํา
เนื่องจากสะดวกและอัตราคาขนสงถูก นอกจากนี้ยังใชเปนเสนทางการทองเที่ยวโดยเฉพาะในแมน้ําเจาพระยา
มีถนนลาดยางแอลฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุก
ลําดับ
ถนน
จํานวน (สาย)
ระยะทาง (เมตร)
1 ถนนลาดยางแอลฟลท
132
63,944
2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23
10,202
3 ถนนหินคลุก
1
187
รวม
156
74,333
5.2 การไฟฟา
มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน จํานวน 20,222 ครัวเรือน
๕.๓ การประปา
การผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางสวนอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลฯ โดยปจจุบันการใหบริการเปนแบบระบบประปาผิวดิน อาศัยแหลงน้ําดิบจาก
แมน้ําเจาพระยาบริเวณตําบลปอมเพชร ระบบน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาดกําลังการผลิต 120 ลบ.ม/ชม
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(เพื่อสํารองน้ําไวใชในกรณีฉุกเฉิน กรณีน้ําผิวดินใชการไมได)ใหบริการน้ําแกประชาชน จํานวน 13,279 ราย
กําลังการผลิตน้ําประปารวมทั้งหมด 42,000 ลบ.ม/วัน
5.4 โทรศัพท
มีการใหบริการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทครอบคลุมทั่วทั้งในเขตเทศบาล แตปจจุบันใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
5.5 ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
มีที่ทําการไปรษณียโทรเลขจํานวน 2 แหง คือ
1. ที่ทําการไปรษณียพระนครศรีอยุธยา
2. ที่ทําการไปรษณียเดชาวุธ

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

- ประชากรในเขตเทศบาลสวนใหญจะประกอบอาชีพการคาและบริการ มีการทํา
การเกษตรเพียง 2 % ของประชากรทั้งหมด การเกษตรสวนมากเปนการเกษตรในครัวเรือน
6.2 การประมง

- ในเขตเทศบาลไมมีการประมง

6.3 การปศุสัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน
การเลี้ยงไก เปด สุกร
6.4 การบริการ

- มีโรงแรมในพื้นที่ จํานวน 5 แหง
- หอพักในพื้นที่ จํานวน 405 แหง

6.5 การทองเที่ยว
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติให 11 จังหวัด เปนจังหวัดทองเที่ย ว เมื่อวัน ที่ 20 มีนาคม
2533 โดยใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดหนึ่งตามขอเสนอของ กรอ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีผล
ให ภ าคเอกชนเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติไดเสนอใหจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาเปน ศูน ยกลางอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวภาคกลางตอนบนใหประกาศเปนเขตสงเสริมการทองเที่ยวรวมทั้งจัดตั้งศูนยกลางสงเสริมและจําหนาย
หัตถกรรมภาคกลางตอนบน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งแสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมประเพณีในอดีต ที่สืบทอดเปนมรดกสะทอนถึงเอกลักษณของชาติจนไดรับการยกยอง
จากองคการ UNESCO ใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนมรดกของโลก
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แหลงทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกตามลักษณะเดนๆของการทองเที่ยว
3 ประเภท ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม
2. แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม
3. แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติศึกษาและการพักผอนหยอนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลสวนใหญเปนโบราณสถานจึงไมมีอุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
ธุรกิจการคาและบริการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยทั่วไปเปนสภาพเศรษฐกิจที่
พึ่งพาในการผลิตในสาขาการคาและการบริหารเปนหลัก ซึ่งจะเห็นไดวาประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพ
การคาและบริการ ศูนยกลางแหลงที่ตั้งของธุรกิจการคาและบริการมีอยู 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม
(อันเปนยานธุรกิจการคาเกาแกปจจุบันคอนขางซบเซา) บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจาพรหม
การพาณิชย
ธนาคาร
8
แหง สถานีบริการน้ํามัน
1
แหง
บริษัท
131 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 1 แหง
หางหุนสวนจํากัด
24 แหง ตลาดสด
2
แหง
รานคาตางๆ
1,074 แหง โรงฆาสัตว
1
แหง
ซุปเปอรมาเก็ต
29 แหง
กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ จํานวน 2 กลุม
1. กลุมปลาตะเพียน
2. กลุมโรตีสายไหม
6.8 แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรที่มีอายุ 17 – 60 ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ
58.88 %

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นับถือศาสนาพุทธ รองลงไปคือศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต ในเขตเทศบาลมีดังนี้
วัด
จํานวน 30 แหง
มัสยิด
จํานวน 3 แหง
โบสถคริสต
จํานวน 1 แหง
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ศาลเจา
มูลนิธิ
สมาคม

จํานวน 8 แหง
จํานวน 20 แหง
จํานวน 33 แหง

8.2 ประเพณีและงานประจําป
ประเพณีทิ้งกระจาดวัดพนัญเชิง
ประเพณีสงกรานต
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
ประเพณีลอยกระทง
งานมรดกโลก
8.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
การสานปลาตะเพียน
ภาษาถิ่น ภาษาไทย
8.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน คือ โรตีสายไหม ปลาตะเพียนสาน

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
คลอง
บึง

10
2

สาย
แหง

แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ระบบประปาใตดิน

1

แหง

9.2 ปาไม
- ในเขตเทศบาลไมมีปาไม แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ
9.3 ภูเขา
- เนื่องจากเปนพื้นที่ราบลุมจึงไมมีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน พื้นบางสวนเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตร
************************************
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สวนที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
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องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกัน
ตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสราง
รายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) การเกษตรสรางมูลคา

29
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
(๔) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ
๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี
ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย
เสมอภาค

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาขึ้นใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ
๑ หลักการ
๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน มิถุนายน 2562
๑. สภาพทั่วไป

ภาคกลางประกอบดวย ๑๗ จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรีประจวบคีรีขันธและ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับเมียนมาตะวันตกมา ดานเหนือ
ติ ด กั บ จั ง หวั ด อุ ทัย ธานี นครสวรรค เ พชรบู ร ณด า นใต ติ ด กั บ จัง หวั ด ชุ ม พร ส ว นทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ จั ง หวั ด
นครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอาวไทย
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเปนที่ตั้งกรุงเทพมหา
นครสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับสถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดกจากนี้ภาคกลางยังมีแหลงทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงสภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณเปนอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศและเปนพื้น
ที่แนว ระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุม (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทยกัมพูชาเวียดนามซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส(Landbridge)เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออกภาคกลางจึงมีเปาหมายที่“พัฒนากรุงเทพฯสูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและ
บริการที่มีมูลคาสูง”
วัตถุประสงค
1 เพื่อรักษาภาพลักษณของกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่มีความทันสมัยและเปนเมืองนาอยูนา
เที่ยวในลําดับตนๆของโลกตลอดไป
๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ ดานอาชีพและรายได
และมีสภาพแวดลอมที่ดี
๓ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
ดานการเกษตรอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
๔ เพื่อฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอยางยังยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯเปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑) เร งพั ฒ นาระบบขนส ง มวลชนและระบบขนส งสาธารณะ อาทิ ร ถไฟฟู รถเมล ฯลฯ
เพื่อบรรเทาปญหา จราจรและใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน
การเดินทาง
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๒) กอสรางถนนวงแหวน โครงขายเสนทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง(Missing Link)
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ฯลฯ เพื่อลดปญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมืองลดปญหา
คอขวด เปนการเชื่อมตอโครงขายการเดินทางเพื่ออานวยความสะดวกในการเขาถึงและลดเวลาการ
เดินทางรวมทั้งสรางความเชือมโยงระหวางเมือง
๓) จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินโดยใชมาตรการผังเมืองควบคุมการใชพื้นที่คุมครอง
แหลงอนุรักษและทัศนียภาพเมืองตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองใหสวยงามมีพื้น สีเขียวและสวนสาธารณะ
๔) พั ฒ นาระบบดู แ ลผู สู ง อายุ โ ดยส ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ใหสอดคลองตอความตองการและเอื้อตอการใชชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณะ
ระดั บ ปฐมภู มิ แ ละบริ ก ารดู แ ลระยะยาวส า หรั บ ผู สู ง อายุ แ ละออกแบบโครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก ารต า งๆ
ให ส ามารถรองรั บ คนทุ กกลุ ม ในสั ง คมได อยา งเทา เที ย มกัน (UniversalDesign) เพื่ อรองรั บ สั งคมผู สูง อายุ
และส ง เสริ ม ให ค นทุ ก กลุ ม สามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน จ ากการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก าร
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๕) ปองกั นและแก ไขปญหาขยะ น้ําเสี ยน้ําทวมและมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้น ที่ที่มี
ป ญ หาความรุ น แรงและความเสี ย หายเป น มู ล ค า สู ง โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
๖) วางระบบปองกันภั ยอาชญากรรมและภัยกอการรายในเขตกรุงเทพมหานครและพื้น ที่
ตอเนื่องรวมทั้งพื้นที่ที่มีปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจรและปญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช เทคโนโลยี
การบั ง คั บ ใช ก ฏหมาย การปลู ก จิ ต สำนึ ก และเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ ง ตลอดจนสร า งเครื อ ข า ย
เฝาระวังเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๗) พั ฒ นากรุ งเทพมหานครเปน เมืองน าอยูอั จ ฉริ ย ะ โดยการจัดทำผัง ภูมินิเ วศเพื่ อการ
จัดการพื้นที่และพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่มีความนาอยู อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทำ เปนที่อยูอาศัย
ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุมรักษาอัตลักษณของพื้น ที่ซึ่งระยะแรก
ดําเนินการที่บางซื่อเพื่อเปนตนแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนสง มวลชน และเมืองอัจฉริยะแหงแรก Smart(
City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค
แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒนาคุ ณภาพแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติอาทิวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาด
ชะอํา-หัวหิน สนามกอลฟ ระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยาใหเปนฐานการกระจายรายไดและ
การสรางงานโดยยกระดับ คุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับนานชาติและเปนที่
ประทับใจของนักทองเที่ยวรวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวชายฝง ทะเลตะวันตกของภาคกลาง
ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต
๒) พัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน โดยฟน บูรณะโบราณสถาน
และเตรียมความพรอมของเมืองใหสามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได อยางมีประสิทธิภาพ
๓) อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เพื่อรักษาอัตลักษณของเมืองเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป อาทิ พื้นที่เกาะ
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รัตนโกสินทรในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเกาเพชรบุรีเมืองเกากาญจนบุรี เมืองเการาชบุรี
เมืองเกา สุพรรณบุรีและ เมืองเกาลพบุรี
๔) พัฒ นาแหลงท องเที่ย วที่มีศักยภาพ เชน กลุมประวัติศาสตรและศาสนา –กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อางทอง-สิงหบุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุมดูแลสุขภาพ
ดวยแพทยแผนไทย อาทิ นนทบ-สมุทรสาครรี-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุมทองเที่ยวทางน้ํา อาทิ พระนครศรีอยุธยานนทบุ รี -ปทุ ม ธานี -อ า งทอง-สิ ง ห บุ รี โดยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว
ให มี คุ ณ ค า และมู ล มี ค ว าเพิ่ ม มหลากหลาย และเชื่ อ มโยงการท อ งเที่ ย วระหว า งจั ง หวั ด อย า งยั่ ง ยื น
รวมทั้งบริหารการทองเที่ยวโดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนตลาด เชน สามชุก
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด ทองเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแหงชาติ แกงกระจานฯลฯ
โดยปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อำนวยความสะดวก กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วสิ น ค า และบริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย วให ไ ด
มาตรฐานสากล
๖) พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเที่ยวชุมชน แหลงผลิตสินคาOTOPและแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรเพื่อใหมีเสนทางหรือเครือขายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเขาไปยังแหลงที่ อยางสะดวกและปลอดภัย
เปนการขยายเสนทางการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) ผลการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใชประโยชนในเชิง
พาณิชยประโยชนในเชิงพาณิชย เชนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการ
พัฒนาการผลิตขาวในพื้นที่ผลผลิตตอไรเพื่อเพิ่มเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซึ่งเปนสินคาสงออกที่
สําคัญของประเทศใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดเปนตน
๒) พัฒนามาตรฐานฟารมเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (FoodSafety) จากสินคาเกษตรหลัก
ของภาค ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที ผลิตสําคัญ ไดแก
จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ เพื่อ
การสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสูSmartFarmer และ Smart Farming
โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพั ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ
๔) ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟน และการ
จัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริม และพัฒนา
อาชี พ เช น การส ง เสริ ม การวิ จั ย และถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจั ด การและวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบาน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจการ
ประมง เปนตน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝง รอบอาวไทย ไดแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
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๕) เพิ่มความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม กอสราง
(สระบุ รี ) อุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี ) สมุ ท รปราการ
สูการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) พัฒนาทักษะแรงงานใหมีความรูขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๗) พัฒนากาญจนบุร-ี ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว และกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชื่อมโยง ในเมียนมาโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคารวมทั้งยกระดับสินคาอุตสาหกรรมในพื้นที่ใหมีความทันสมัยและ
ใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน
๘) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจSMEs และ Start Up โดยใหความสำคัญกับการเสริมสราง
องคความรูใหแกผูประกอบการในการดาเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ
เพื่อใหสามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่๔ บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาแหล ง น้ํ า และระบบกระจายน้ํา ในพื้ น ที่ แ ล ง ซ้ํ า ซากจั ง หวั ด กาญจนบุ รี อ าทิ
ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และลพบุรีเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ําโดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา
เดิมวางแผนจัดสรรน้ํา เพื่อรองรับความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยาง
พอเพียงและมีเสถียรภาพรวมทั้งจัดทําแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแกไขปญหา
ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
๒) ปองกัน และแกไขปญ หาน้ําทว มพื้น ที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหลงประวัติศ โบราณสถาน
และพื้นทีาท
่น วมซ้ําซากจังหวัดชัยนาทอาทิ อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรีปทุมธานี
และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําที่เปนแกมลิง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้ง
กลุมเฝาระวังภัยน้ําทวม
๓) ปองกันและแกไขปญหาการทรุดตัวของแผนดินรวมทั้งปญหาการรุกลาของน้ําเค็มใน
เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ปา และสงเสริมการฟนฟูปาเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกปาเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝาระวังและปองกัน บุกรุกปา
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนโทรมลง
๕) ขุดลอกลาน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บาและใช
น
ในการขนสง อาทิ แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําทาจีนและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือฯลฯ และปรับปรุงทาเรือโดยสารสาธารณะในแมน้ําและลําคลอง
สาขาที่สำคัญ อาทิ แมน้ําเจาพระยาแมน้ําปาสัก และลำคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้ง
ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
นครปฐม และสมุทรสาคร
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๖)
ฟ น ฟู พื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลที่ เ สื่ อ มโทรมและแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะอาทิ
ชายฝงทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธโดยการ จัดทำ
แนวปอ งกั น การกั ด เซาะชายฝ ง ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม เช น ปลู ก ป าชายเลน และการท
ำแนวไม ไ ผ
แกไขปญหามลพิษทางทะเล และชายฝงโดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสูทะเล และคราบน้ํามันในพื้นที่อาวไทย
ตอน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ ๕ เ ป ด ป ร ะ ตู ก า ร ค า ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชื่ อ ม โ ย ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของปใหสามารถเกื้อหนุนและทศติดตอทางการพัฒนา
ระหวางพื้นที่ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
๒)
เร ง พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนบ า นพุ น้ํ า ร อ น อำเภอเมื อ ง
กาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนประตูเชื่อมSouthernEconomic Corridor จากทาเรือทวาย -ทาเรือ
แหลมฉบัง-ทาเรือสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา-ทาเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวกดานการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
๓) พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย-เมียนมา บานพุน้ํารอนดานเจดียสามองค และ
ด านสิ งขร เพื่ อ เชื่ อ มโยงการค า การลงทุ น และการทองเที่ย วโดยก ับ เมี ย นมาระเบีย บการใชป ระโยชน ที่ดิ น
ใหสอดคลองกับการพัฒนาในอนาคต พรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการจุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑที่เกี่ยวของ
๔) พั ฒนาเมื องและพื้นที่เศรษฐกิจ ของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษทวายกับ EEC โดยจั ดเตรีย มระบบสาธารณูป โภคและสาธารณูป การรองรับ การพัฒ นา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางไทยกับเมียนมา
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๖ พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ ทุ ก ภาคเพื่ อ เสริ ม สร า ง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล าภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1) เรงดำเนินการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆโดย
ให ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนสงทางรางใหเปนโครงขายหลักในการขนสงของประเทศรองรับการเชื่อมโยง
กับการขนสงรูปแบบอื่นๆเพื่อกระจายประโยชนและโอกาสจากจุดความเจริญหลักซึ่งจะทำใหเกิดการกระตุนการ
พัฒนาและลดความระหวางภาค อาทิ
ลพบุรี-ปากน้ําโพ

(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู
(๒)

เชื่ อ มโยงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ด ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯ-นครราชสี ม า
และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
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(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ดวยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยองทางหลวง พิเศษ พัทยา-

มาบตาพุด และรถไฟทางคูฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย
(๔)
เชื่ อ มโยงภาคใต แ ละภาคใต ช ายแดน ด ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯ –หั ว หิ น
และรถไฟทางคูประจวบคีรีขันธ-ชุมพร

๒) พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ อาทิ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพระนครศรีอยุธยาและบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพรวมทั้งบริเวณใกลพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนอาทิเมืองพุน้ํารอนโดยสนับสนุนใหมีการจัดทาโครงการนำรอง แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมือง
ควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี อางทอง) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563
วิสัยทัศน
“ลุมน้ําแหงประวัติศาสตร ศูนยกลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
คําอธิบายวิสัยทัศน
“ลุมน้ํา” หมายถึง ลุมน้ําเจาพระยา-ปาสัก ตลอดจนลําน้ําสาขา อันเปนบริเวณพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ
ประกอบดวย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัด
สระบุรี
และจังหวัดอางทอง
“ประวัติศาสตร” หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน โดยมีกรุงศรีอยุธยาเปน
ศูนยกลางทั้งทางดานการปกครองและดานเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเปนเมืองลูกหลวงและเปนราชธานีแหงที่ 2 ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมืองสิงหบุรีเปนหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อางทองหรือวิเศษชัยชาญและเมือง
สระบุรีเปนเมืองหนาดานที่สําคัญ
“ศูนยกลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” หมายถึง เปนศูนยกลางเศรษฐกิจทางดานเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมการผลิต
และทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ําและโลจิสติกสแบบบูรณาการโดยมุงสรางคุณคา
จากภูมิปญญาทองถิ่นและเพิ่มมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรม ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั ง หวั ด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใชนวัตกรรม ยกระดับ สินคาเกษตร การแปร
รูปอุตสาหกรรมและผูประกอบการSME4.0
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเที่ยว กิจกรรมทองเที่ยว ผลิตภัณฑ ชุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกความปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากลเพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพและ สรางมูลคาเพิ่มจาก
ผักตบชวาโดยใชนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโครงขายคมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดลอม ขยะมูล ฝอยและการจัด
การเมือง และชุมชนใหนาอยู
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แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2561 –2565)ฉบับทบทวน(รอบป พ.ศ.2563)
วิสัยทัศน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

“อยุธยาเมืองมรดกโลก เปนแหลงเรียนรู นาเที่ยว นาอยู นาลงทุน”
พันธกิจ

๑. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและเปนธรรมใน
สังคม
๓. จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาส เพื่อใหไดรับ
ความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๔. จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ
๕. จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดําเนินการตาม
อํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตาม
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่
มีกฎหมายกําหนด

เปาประสงครวม
๑. เปนเมืองประวัติศาสตรที่นาทองเที่ยวระดับสากล
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการคา และการบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา
๑. รอยละของรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
๒. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีมาตรฐาน เพื่อการเปนสังคมเมืองนาอยู
๓. รอยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม การคา และบริการ
๔. รอยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสีเขียว
๕. รอยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟารมที่ผานมาตรฐานปลอดภัยของจังหวัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561–2562 ฉบับทบทวน ป 2561-2565
(รอบป 2563)
ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
1.จํานวนแหลงเรียนรูในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2.รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น
4.มูลคาการลงทุนดาน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค: 1. พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการทองเที่ยวไปสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด 1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (รอยละ 7)
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว (รอยละ 5)
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคาใชจายตอวันในการทองเที่ยว (รอยละ 7)
แนวทางการพัฒนา
1. ฟนฟูและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามมาตรฐานการทองเที่ยวและการเพิ่มแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวสูชุมชน/ทองถิ่น
3. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว การตลาด การลงทุน และการประชาสัมพันธการทองเที่ยวดวย
เทคโนโลยี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
วัตถุประสงค: 1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นอยางมีดุลยภาพ
2. สงเสริมระบบปองกันสาธารณภัยที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให
รองรับตอการขยายตัวของชุมชน
ตัวชี้วัด 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รอยละของผูสูงอายุไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหลักสูตรของโรงเรียนผูสูงอายุ (รอยละ 75)
รอยละของตําบลที่มีระบบดูแลผูสูงอายุ (รอยละ 100)
รอยละของครอบครัวเปาหมายเขารวมกิจกรรมคายครอบครัวลอมรัก (รอยละ 75)
รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการและแกไขปญหาความเดือนรอน (รอยละ 80)
อัตราคดีอาญาตอประชากรแสนคนลดลง (รอยละ 26)
จํานวนขอรองเรียนปญหาสิ่งแวดลอมลดลง (จํานวน 15 เรื่อง)
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอยางถูกวิธีเพิ่มขึ้น (รอยละ 65)

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเมืองนาอยู
2. เตรียมการปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน
3. พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการ
4. การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเสริมสรางครอบครัวและ
ชุมชนเขมแข็ง และพัฒนาคนทุกชวงวัย
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคาและบริการโดยใชนวัตกรรม และภูมิ
ปญญาที่สรางสรรค
วัตถุประสงค: 1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นอยางมีดุลยภาพ
2. สงเสริมระบบปองกันสาธารณภัยที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให
รองรับตอการขยายตัวของชุมชน
ตัวชี้วัด 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รอยละของผูสูงอายุไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหลักสูตรของโรงเรียนผูสูงอายุ (รอยละ 75)
รอยละของตําบลที่มีระบบดูแลผูสูงอายุ (รอยละ 100)
รอยละของครอบครัวเปาหมายเขารวมกิจกรรมคายครอบครัวลอมรัก (รอยละ 75)
รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการและแกไขปญหาความเดือนรอน (รอยละ 80)
อัตราคดีอาญาตอประชากรแสนคนลดลง (รอยละ 26)
จํานวนขอรองเรียนปญหาสิ่งแวดลอมลดลง (จํานวน 15 เรื่อง)
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอยางถูกวิธีเพิ่มขึ้น (รอยละ 65)

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเมืองนาอยู
2. เตรียมการปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน
3. พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการ
4. การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเสริมสรางครอบครัวและ
ชุมชนเขมแข็ง และพัฒนาคนทุกชวงวัย

40

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
 วิสัยทัศน(Vision)
“พัฒนาทองถิ่นเขมแข็ง นําการทองเที่ยว เกษตร
อุตสาหกรรมสรางสรรคมุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี”
 พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
2. มีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
4. มีการวางแผน การสงเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม
5. มีการสงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. มีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
7. มีการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
8. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
9. มีการสงเสริมการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
10. มีการสงเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล
 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใชไดทุกเทศกาล
สาธารณูปโภค ทั่วถึงและไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดเพียงพอ การศึกษา
สาธารณสุขไดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ชุมชนและสังคม มีความสงบเรียบรอย
4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากขึ้น
5. มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและเผยแพรใหมากขึ้น
7. มีนักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้น
8. มีเครือขายความรวมมือและการรวมกลุมในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
9. ประชาชนเขาถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
10. การบริหารการพัฒนาองคกร มีความโปรงใสตรวจสอบไดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธาภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 ประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรดานบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมมาภิบาล

๑.๕ ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐ โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุ มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุม สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย
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๑. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน
๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน
๓. กลุ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ อั จ ฉริ ย ะ หุ น ยนต และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน
๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน
๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน

๒. ยุทธศาสตรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2.๑ วิสัยทัศน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทานถึงสภาพการณของ
ทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆจึงไดกําหนดวิสัยทัศน
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“นครประวัติศาสตร เมืองแหงการทองเที่ยว
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการประชาชน
บานเมืองนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี”
2.2 ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
2.3 เปาประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็งและอยูรวมกันอยางผาสุก
2. เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง และมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ในแหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น
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3. เพื่ออนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นใหคงอยูคง
สืบไป
4. บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน
5. เพื่อใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานที่ดีไดมาตรฐานและทั่วถึง
6. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและความเปนระเบียบรอยของชุมชน
2.4 ตัวชี้วัด
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เด็กในเขตเทศบาลไดรับการศึกษาตามเกณฑ มีการพัฒนาทางดานการศึกษา และมีคุณภาพที่
ดีขึ้น
3.ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงและเพียงพอ
4.ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกา ผูสูงอายุ
และดานอื่นๆ ทั่วถึง ตามสิทธิ และหลักเกณฑที่กําหนด
5.ผูปวยความดัน เบาหวาน และผูปวยติดเตียงมีจํานวนที่ลดลง
6.คุณภาพดานการศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น
7.ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
8.มีนักทองเที่ยวทั้งชายไทยและชาวตางประเทศในแหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น
9.สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
10.ปริมาณขยะลดลง
11.กอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟา ถนน ประปาอยางทั่วถึง
12.สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
13.การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
14.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
2.5 คาเปาหมาย
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
3. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
4. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
5. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.6 กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1) ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
1.2) สงเคราะหผูดอยโอกาส ยากไร ผูประสบภัย และสวัสดิการ
1.3) สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
2.1) สงเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได
2.2)สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา
3.1) สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4.1) สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการบําบัด
จัดการขยะ
4.2) เฝาระวัง ปองกัน บําบัด และฟนฟูทรัพยยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5.1) สราง บูรณะสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟา
5.2) พัฒนา และสงเสริมดานการประปา
5.3) พัฒนาระบบการจราจรในเขตเมือง
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
6.1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู
6.2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
7.1) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในหารเตรียมความพรอม
การปองกันภัย การชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ สนับสนุนการ
ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
1) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2.8 แผนงาน
1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3) แผนงานการศึกษา
4) แผนงานสาธารณสุข
5) แผนงานสังคมสงเคราะห
6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการพาณิชย
11) แผนงานงบกลาง
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๒ และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล
เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั
ค่าเป้ าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย การวิ เ คราะห ศั กยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- สถานที่ ท อ งเที่ ย ว เป น เมื อ งมรดกโลกมี โ บราณสถานซึ่ ง เป น แหล ง ที่ ท อ งเที่ ย วที่ ง ดงามและมี
ประวัติศาสตรอันสําคัญ
- คมนาคมขนสง ทั้งทางน้ํา ทางรถยนตและทางรถไฟ เชื่อมตอกับพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบไดอยาง
สะดวกสบาย และอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ( ประมาณ70 กิโลเมตร)
- สถานที่ราชการ มีหนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ อีกหลายแหง
- แหลงที่พักอาศัย โดยมีหองพักและหองเชาประมาณ 2,200 หอง
- ธนาคาร มีธนาคารพาณิชย 15 แหง
- การดูแลและบรรเทาเหตุ การดูแลและบรรเทาเหตุเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ปญหาการเกิดสาธารณภัยมีนอย การเกิดอาชญากรรมรายแรงนอย
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- ขอมูลขาวสาร การบริการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีหอกระจายขาว
จํานวน 58 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทําใหแจงขาวสารของทางราชการไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
- มีการรวมกลุม มีการรวมกลุมตามความสนใจคอนขางสูง เชน มีชุมชน 66 ชุมชนเต็มทั้งพื้น ที่
เทศบาล กลุมแมบาน อาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน อปพร. ฯลฯ
- สถานศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 3 แหง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 8 แหง
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จํานวน 8 แหง
- สถานพยาบาล
- ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา 3 แห ง ได แ ก ศู น ย ฯ กอง
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ศูนยฯ วัดกลวย ศูนยฯวัดศาลาปูน
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศู น ย แ พทย ชุ ม ชนเทศบาล 4 แห ง คื อ ศู น ย ฯ วัด อิ น ทาราม ศูน ย ฯ ชุ ม ชนป อ มเพชร
ศูนยฯ ชุมชนหัวแหลม (วัดตึก) และศูนยฯ วัดศาลาปูน
- คลินิกตรวจโรค / ทันตกรรม / คลินิกตา ประมาณ 45 แหง
- OTOP สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการจัดทะเบียนแลว 15 รายการ
- ความรูความเขาใจในทางการเมือง ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีครั้ง
หลังสุด ป 2555 สูงกวารอยละ 50
- แหล ง วั ฒ นธรรม จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป น ที่ รู จั ก ของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ในแตละปมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในจังหวัดหลายลานคน ในเขตเทศบาลก็มีแหลง
วัฒนธรรมทางประวัติศาสตรที่ล้ําคาและยังมีนักทองเที่ยวเขาชมมากสามารถที่จะนํามาเปนจุดขาย
หรือแหลงรายไดใหกับประชาชน ชุมชน และเทศบาลไดในโอกาสตอไป
- ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ประชาชนที่ เ ป น ผู มี ค วามรู ความสามารถ และมี ป ระสบการณ สู ง เช น
ขาราชการที่เกษียณอายุ ผูทรงคุณวุฒิที่รับราชการในสถานที่ราชการภายในเขตเทศบาล พอคา และ
นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ และมีชื่อเสียงมากมายที่เทศบาลควรจะเชิญเปนคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หรือคณะทํางานในมิติตาง ๆ ได
จุดออน (W : Weakness)
- การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางเปนจํานวนมาก
เนื่องจากอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม นอกนั้นเปนอาชีพรับราชการและคาขาย ทําการเกษตรนอยมาก
ทําใหรายไดประจําไมคงที่
- ปญหาการวางงาน ปญหาการวางงาน มีอัตราสูง
- สุขภาพอนามัย สุขภาพอนามัย ประชากรยังขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัย
- รายได รายไดไมเพียงพอในการบริหารจัดการ หากคิดอัตราเฉลี่ยจํานวนประชากร 52,940
คน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับรายไดที่เทศบาลตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2558 เปนเงิน 408,836,300 บาท คิดเปนอัตราสวน 7,723 บาท / คน /ป
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- บุคลากร ขาดแคลนบุคลากร ที่ตองใหบริการสาธารณะตางๆ กับประชาชนหากเปรียบเทียบจํานวน
พนักงานเทศบาลจํานวน 128 คน ลูกจาง 47 คน พนักงานจาง 341 คน พนักงานจางตาม
ภารกิจ 64 คน รวมทั้งสิ้น 580 คน ในป 2558 กับ จํานวนประชากร 52,940 คน จะมี
อัตราสวน 1/91 คน
- ประชาคมและชุมชนประชาคมและชุมชนยังสับสนในบทบาท ของการเปนผูมีสวนรวมควบคุม รวม
ทําและรวมรับประโยชน เชน ตองการอนุมัติแกไขเทศบัญญัติตองการแกไข วิธีการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่ง
เปนสาระสําคัญที่กําหนดไวเปนระเบียบกฎหมายที่ตองดําเนินการโดยผูมีอํานาจหนาที่เฉพาะ
- พื้ น ที่ เทศบาลมี ขนาดปานกลาง พื้น ที่ 14.84 ตารางกิโ ลเมตรประชากร 52,940 ความ
หนาแนนประมาณ 3,567 คนตอตารางกิโลเมตร แตมีพื้นที่สวนมากเปนเขตวัด และโบราณสถาน
ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของประชาชนมีนอย เปนเหตุใหชุมชนแออัดเริ่มขยายวงกวางมากขึ้น ปญหาการ
บุกรุกที่สาธารณะของแผนดินมากขึ้น
- การวางผังเมือง การวางผังเมือง มีการวางผังเมืองและการใชประโยชนในที่ดินแลวแตยังไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมอยางเปนระบบ เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวของเมืองรวดเร็วมาก
โอกาส (O : Opportunity)
เมืองมรดกโลก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งไดรับการยกยอง
จากองคการ UNESCO ใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนมรดกของโลกทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวโบราณสถานในเขตเทศบาลฯ และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปน
จํานวนมากโดยเฉพาะชวงวันหยุด และเทศกาลตางๆ ซึ่งเปนการกระตุนเศรษฐกิจเกิดสภาพคลอง และ
เปดโอกาสใหมีการสรางอาชีพในเขตเทศบาลฯ ไดอีกจํานวนมาก อาทิเชน อาชีพคาขาย ธุรกิจการ
โรงแรม
นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ยุทธศาสตรประชาชนอยูดี
มีสุข โครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอสเอ็มแอลฯลฯ
อุปสรรค (T : Threat)
ปจจัยทางดานระเบียบ กฎหมาย
ปจจัยทางดานระเบียบ กฎหมาย และการทับซอนดานการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีผูดูแลรับผิดชอบ ทั้งภาครัฐและนิติบุคคลทับ
ซอนกันหลายสวน เชน โบราณสถานซึ่งควรจะบริหารจัดการและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว เทศบาลก็ไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากอยูในความดูแลของกรมศิลปากร การจัดภูมิทัศนตามแนวถนนและเกาะกลาง
ถนนไมสามารถทําไดโดยเทศบาล เพราะอยูในความดูแลของแขวงการทาง กระทรวงคมนาคม ทําใหเทศบาลไม
สามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ และเปนปญหาอุปสรรคอยางยิ่งในการถายโอนภารกิจ ตามแผนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชากรแฝง
ประชากรแฝงเขามาพักอาศัยจํานวนมาก เนื่องจากเปนเขตที่อยูอาศัยใกลนิคมอุตสาหกรรม
ไม ส ามารถควบคุ ม สถิ ติ ป ระชากรที่ อ ยู อ าศั ย ในจํ า นวนที่ แ ท จ ริ ง ได จึ ง ส ง ผลกระทบให ก ารให บ ริ ก ารด า น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการขาดแคลน และกอใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมเปนมลพิษเกินกวาที่คาดการณ ใน
การแกปญหาไดอยางสมบูรณและยั่งยืน บางครั้งมีพวกมิจฉาชีพมักเขามาแอบแฝงพักอาศัย ผูประกอบอาชีพไม
สุจริตในพื้นที่และมักกอคดีขึ้นและยากที่จะติดตามจับกุมได
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แนวทางการพัฒนาจากปญหา (วิเคราะหจากขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559)
1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบประปา ไฟฟา ถนน ซอยทางเดินเทา ทอระบายน้ําชํารุดและยังไมเพียงพอ ปจจุบันมี
สะพานภายในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จํานวน 16 แหง สวนใหญเปนสะพานปูน และมีถนนในเขต
เทศบาลฯ จํานวนทั้งสิ้น 155 สาย ระยะทางประมาณ 73.78 กิโลเมตร ถนนสวนใหญเปนถนนลาดยาง
ไมมีทางเทาและทอระบายน้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมขังเวลาฝนตก ปจจุบันไดมีการตัดถนนหลายสายเพิ่มขึ้น เพื่อ
เชื่อมโยงภายในเกาะเมืองเพื่อลดปญหาการจราจร นอกจากนี้ถนนสวนใหญกอสรางมานานและเกิดน้ําทวมกัด
เซาะถนน ทําใหถนนเกิดการทรุดตัว ถนนลาดยางชํารุดเสียหายเร็วขึ้น ทําใหตองมีการซอมบํารุงอยูเสมอแตที่
เปนปญหาอยูขณะนี้คือ งบประมาณซึ่งมีอยางจํากัด
2. ปญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 14.84 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
หนาแนนโดยเฉลี่ย 3,567 คน/ตารางกิโลเมตร มีประชาชนแฝงที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณปละ 771,807 คน มีบานเรือนที่พักอาศัย จํานวน 20,043 หลังคาเรือน
มีโรงแรมและ
บานพักชั่วคราวสําหรับนักทองเที่ยวอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีขยะภายในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 100 ตัน/วัน
และจากหน ว ยงานปกครองท อ งถิ่ น ที่ อ ยู บ ริ เ วณใกล เคี ย งอี ก ประมาณ 50 ตั น /วั น ประกอบกับ จั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป น เมื องมรดกโลกจะมีป ระชาชนทั้ง ชาวไทยและชาวตา งประเทศทั่ว โลกเดิ น ทางเข ามา
ทองเที่ยว ทัศนศึกษาดูงาน โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน
2.2 ปญหาดานการกําจัดน้ําเสีย
ที่ตั้งของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ 3 สาย ไดแก
แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก และในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมชุมชน บานเรือน ที่พัก
อาศัยซึ่งสวนใหญตั้งอยูริมแมน้ําลําคลองตางๆ โดยไมผานการบําบัด เปนเหตุ ใหแมน้ําลําคลองตางๆ เนาเสีย
และตื้นเขิน ซึ่งสงผลกระทบตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดรวมกับกรมโยธาธิการฯ ศึกษาและวางแผนแมบท ในการจัดทําระบบบําบัด
น้ําเสียขึ้น โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียบริเวณเพนียดคลองชาง ตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะที่ 2 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ระยะที่ 3 กอสรางระบบรวมน้ําในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาฝงตะวันออก แมน้ําปาสัก และ
ในเขตเทศบาลเมื อ งอโยธยา และก อ สร า งระบบน้ํ า เสี ย ในบริ เ วณวั ด ประดู เ ก า ตํ า บลไผ ลิ ง อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจ จุบั นเทศบาลนครพระนครศรีอยุธ ยา ไดดําเนิน การเดิน ระบบบําบัดน้ําเสีย ตามโครงการ
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยเทศบาลสามารถบําบั ดน้ํา เสีย ที่ เขามาในระบบไดไม เกิน วัน ละ 12,000
ลูกบาศกเมตร แตเนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญในเขตเทศบาลฯ ในป พ.ศ.2554 ทําใหระบบบําบัดน้ําเสีย
ชํารุดทําใหการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลยังดําเนินการไดไมเต็มประสิทธิภาพ พรอมนี้เทศบาลไดจัดทําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย และโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในระยะที่
3 ซึ่งถาหากเทศบาลไดรับงบสนับสนุนตามโครงการนี้ก็จะสามารถแกปญหาน้ําเสียในเขตเมืองไดเปนอยางมาก
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3. ปญหาดานเศรษฐกิจ
เนื่ องจากในป จ จุ บั น ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ําอยา งมาก คา ครองชีพสูง ขึ้น รายไดไมส มดุล กั บ
รายจาย ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลมีอาชีพคาขาย รับจาง ซึ่งเปนรายไดที่ไมแนนอน การสงเสริมอาชีพ
และอุตสาหกรรมในครัวเรือนยังไมทั่วถึง ทําใหรายไดที่ไดรับมาไมเพียงพอ ปญหาดานคาครองชีพของประชาชน
จึ งยั งคงเป น ป ญ หาหลั กอยู ตอ ไป ซึ่ งขณะนี้เทศบาลนครพระนครศรี อยุธ ยาก็ต ระหนักถึ งปญ หานี้จึ งไดจัดทํ า
โครงการสงเสริมอาชีพตางๆเพื่อเปนการเพิ่ม รายไดใหแกประชาชนและเพื่อเปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจในระดับ
หนึ่งดวย
4. ปญหาดานการพัฒนาสังคม
4.1 ดานการศึกษา
ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมด
จํา นวน 8 โรง โดยจัดการศึ กษาเปน 3 ระดับ คือระดับอนุบ าลศึกษา ระดับ ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน ระดับอนุบาลศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 3 โรงเรียน และระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน
1 โรงเรี ย น นอกจากนั้ น ยั ง มี ศูน ย พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธ ยาอีก 1 แหง ซึ่ง ปจ จุบั น
โรงเรียนสังกัดเทศบาลยังขาดแคลนอาคารสถานที่ และการจัดทําระบบสารสนเทศตางๆ ทางดานการศึกษาซึ่งยัง
ขาดแคลนทั้ งบุคลากรที่ มีความรู ความสามารถทางดานสารสนเทศ และเครื่องคอมพิว เตอร ซึ่งยังคงมีไม
เพียงพอตอการใชงาน และใชเปนสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งยังขาดบุคลากรดานการศึกษาทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพจึงทําใหระบบการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลยังไมกาวหนาเทาที่ควร
4.2 ดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ป ญ หาสุ ขภาพอนามั ย ของประชาชนในเขตเทศบาลถือเปน เรื่องสําคัญ ในการพัฒ นาทองถิ่ น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไดมีการดําเนินงานในการปองกันควบคุมโรคติดตอ งานสงเสริมสุขภาพและงาน
รักษาพยาบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการในดานตางๆ รณรงคเผยแพรความรูเรื่องยาเสพติด
โรคเอดส มีการจัดตั้งศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพิ่มขึ้นเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ปญหาสําคัญของประชาชนในเขตเมืองสวนใหญมีรายไดนอยและละเลยไมใสใจสุขภาพตนเองซึ่ง
เทศบาลก็ไดดําเนินการในดานสุขภาพอนามัย สุขศึกษาและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
5. ดานการเมืองการบริหาร
ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีชุมชนทั้งหมด 65 ชุมชน สวนใหญประสบปญหา
ดานการเขามามีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากแตละคนจําเปนตองประกอบอาชีพ จึงไมมีเวลาจะเขามามีสวน
ร ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประกอบกั บ ประชาชนยั ง ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนซึ่ ง เป น
ปจจัยพื้นฐานในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนรวมกันของประชาชนในชุมชน
และถาหากประชาชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการเขามามีสวนรวมการพัฒนา ทองถิ่นก็จะประสบความสําเร็จ
ในดานตางๆ มากยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนาจากความตองการของประชาชน
1. ปรับปรุงถนน ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล ใหไดมาตรฐาน รวมทั้งการซอมแซมแกไขถนนที่ชํารุดให
อยูในสภาพที่ดี
2. ใหมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางทั่วถึงรวมทั้งจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหเพียงพอ
3. ปรับปรุงระบบบริหารการจัดการ เนนการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
4. ใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบริการดานสาธารณสุขและรักษาพยาบาลอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
5. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ
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6. สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการดําเนินภารกิจ
ของเทศบาล
7. ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณชุมชนแออัดในเขตเทศบาล
8. ใหมีการสงเสริมการฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขตเมืองรวมทั้งชุมชนตาง ๆ
9. ใหบริการดานการศึกษาใหแกนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
10. ใหมีการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
11. จัดระบบการจราจรใหเกิดความคลองตัว
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนั้น ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
สถานการณภาพ
ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ
แวดลอม
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
แนวโนมอนาคต
ภายนอกที่เกี่ยวของ
ความตองการ
1. โครงการสราง
1) น้ําประปาสําหรับ
- น้ําประปาในการ
- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมี
พื้นฐาน
อุปโภค-บริโภคยังไม
อุปโภค-บริโภค
น้ําประปาใชอยาง
พอเพียงและยังไมได
พอเพียงมีคุณภาพ
มาตรฐาน
ตามมาตรฐานมาก
ขึ้น
2) ไฟฟาสองสวางทาง - ไฟฟา
- ทางและที่
- ทางและที่
และที่สาธารณะยังไม
สาธารณะในเขต สาธารณะมีแสง
สามารถดําเนินการ
เทศบาล
สวางเพียงพอ
ครอบคลุมพื้นที่ได
ประชาชนไดรับ
ทั้งหมด
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
3) ชุมชนขยายมากขึ้น - ราง/ทอระบายน้ํา
- พื้นที่ในเขต
- มีรางระบายน้ํา
ระบบระบายน้ํายังไม
เทศบาล
สามารถระบายน้ํา
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
ไดสะดวก ไมอุดตัน
สงกลิ่นเหม็นกอความ
ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
รําคาญ
ความรําคาญ
4) ประชาชนตองการ
- เสนทางคมนาคม
- เสนทางคมนาคม - มีเสนทางในการ
เสนทางในการสัญจรไป
ที่เปนสาธารณะ
คมนาคมเพียงพอ
มาเพิ่มมากขึ้นและ
และประชาชนมี
และ ประชาชน
เทศบาลไมสามารถ
ความตองการให ไดรับความสะดวก
ดําเนินการไดเนื่องจาก
ดําเนินการ
ในการสัญจรไปมา
พื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อตองเปนที่
สาธารณะ
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ดาน

สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
2. ดานงานสงเสริม 1) มีการระบาดของโรค
คุณภาพชีวิต
อุบัติใหม โรคระบาด
โรคติดตอ

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- ดานสาธารณสุข
- ในเขตเทศบาล

2) ประชาชนในพื้นที่
ปวยเปนโรคเรื้อรัง
แนวโนมที่เพิ่มขึ้น เชน
เบาหวาน ความดัน
3) ปริมาณขยะและน้ํา
เสียเพิ่มมากขึ้น
4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย
5) ประชาชนในพื้นที่บาง - ที่อยูอาศัย
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง
6) มีการขยายตัวของ
- ประชากร
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทํา
ใหเกิดการขยายตัวของ
อาคารบานเรือนทําให
เกิดเปนชุมชนแออัด
7) ประชาชนบาง
- การอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ําที่ยังไมสะอาดและมี

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม ดรคระ
บาด โรคติดตอ

- ในเขตเทศบาล

- ปริมาณขยะและ
น้ําเสียถูกกําจัดให
หมดดวยวิธีการที่
ถูกตอง
- ประชาชนในเขต - ประชาชนทราบ
เทศบาล
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไดถูกตอง
- ประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนในพื้นที่
ที่ไดรับความเดือน ไดรับความชอย
รอนเรื่องที่อยูอาศัย เหลือซอมแซมที่อยู
อาศัยใหมั่งคง
แข็งแรง
- พื้นที่ในเขต
- ควบคุมการกอ
เทศบาล
สรางอาคาร

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

บานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม
เกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร

- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ
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3. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว

สถานการณภาพ
ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
แวดลอม
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ภายนอกที่เกี่ยวของ
ความตองการ
8) การศึกษาสื่อการ
- สังคมในชุมชน
- เด็กนักเรียนใน
เรียนการสอนยังไม
เขตเทศบาล
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง
เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน

9) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก
10) ผูพิการไมไดรับ
ความชวยเหลือใน
ดํารงชีวิต

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี

- ผูพิการในเขต
เทศบาล

11) เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส สิ่งลามก บุหรี่
เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร
1) ประชาชนไมมีการ
- การวางแผน
วางแผนในการ
ดําเนินงาน

- เยาวชนและ
วัยรุนในเขต
เทศบาล

- ผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตและ
ทั่วถึง
- เยาวชนและ
วัยรุนมีอนาคตที่ดี

2) ขาดแหลงเงินลงทุน
ในการทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ

- การลงทุน

3) ประชาชนขาดสถานที่ - การพาณิชย กรรม
จําหนายสินคา
4) คาแรงต่ําคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน
ไดเอง
- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ

- รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา
- ผูประกอบอาชีพ - คาแรงสูงขึ้น
รับจาง
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการจาง
งานมากขึ้น
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สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
5) ครัวเรือนมีรายได
เฉลี่ยตอปต่ําเกณฑ
มาตราฐานรายได
6) การทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยว

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ

- การทองเที่ยว

4. ดานการจัด
1) การจราจรบนถนนมี - การจราจร
ระเบียบชุมชนและ เพิม่ มากขึ้นอาจทําใหเกิด
การรักษาความสงบ อุบตั ิเหตุขึ้นได
เรียบรอย
2) มีการทําลายและลัก
ขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

5. ดานการบริหาร 1) มีปญหาเรื่องขยะและ - สิ่งแวดลอม
น้ําเสียเพิ่มมากขึ้นสงกลิ่น
จัดการและการ
เหม็นรําคาญ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

6. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญหาทองถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ประชาชนที่มี
รายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
- ในเขตเทศบาล

- ไมมีครัวที่ตก
เกณฑมาตราฐาน
รายได
- มีแหลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เชน
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพื่อเตือนให
ระมัดระวัง
- มีการปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจร
ปด การใหผูนํา
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะ
เลาวิวาท

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน

- ประชาชนและ
สวนราชการ

- ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล

- ศิลปะ วัฒนธรรม
- ประชาชนในเขต
จารีต ประเพรีและ๓มิ เทศบาล
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ปญหาขยะและ
น้ําเสียลดลง
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองได
โดยไมสงผลกระทบ
ตอชุมชน
- ยกยอง เชิดชูคน
ดีหรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
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สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
และประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป

สวนที่ 3
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การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

3

4

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ดาน

แผนงาน

การบริการชุมชน
และสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานพาณิชย
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ
และการทองเทีย่ ว

การบริการชุมชน
และสังคม
การเศรษฐกิจการ
ดําเนินงานอื่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและ
สังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล

- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัดเทศบาล

- แผนงานเคหะและชุมชน

กองสาธารณสุข
กองชางสุขาภิบาล

สํานักการศึกษา

5

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การบริการชุมชน
และสังคม
การเศรษฐกิจการ
ดําเนินงานอื่น

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
- แผนงานการพาณิช

สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชางสุขาภิบาล

6

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหารจัดการ

บริการชุมชนและ
สังคม
บริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

7

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความ
สงบเรียบรอย

บริการชุมชนและ - แผนงานรักษาความสงบภายใน
สังคม
แผนงานสาธารณสุข
การดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองสวัสดิการและ
สังคม
สํานักปลัด
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน

รวม 7 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน

หนวยงาน
สนับสนุน
เทศบาลนคร
พระนครศรี
อยุธยา

แบบ ผ.01

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2562
ป 2563

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2565

ป 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 5 ป

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบ ผ.02
1.1) แผนงานการศึกษา

29

16,260,000

89

31,181,920

113

44,190,920

87

30,340,920

84

21,070,920

402

143,044,680

3

1,000,000

4

1,900,000

5

3,300,000

5

3,300,000

5

3,300,000

22

12,800,000

14
4

2,030,000
449,000

21
2

5,865,000
280,000

21
4

5,965,000
649,000

21
4

5,975,000
649,000

21
4

5,975,000
649,000

98
18

25,810,000
2,676,000

1.5) แผนงานสรางความเข็มแข็ง

1

200,000

2

400,000

5

3,120,000

5

3,120,000

5

3,120,000

18

9,960,000

1.6) แผนงานการพาณิชย

2

500,000

4

1,000,000

5

21,000,000

4

1,000,000

4

1,000,000

19

24,500,000

1.7) แผนงานงบกลาง

4

61,699,200

4

67,068,800

4

67,118,800

4

67,168,800

4

67,168,800

20

330,224,400

57

82,138,200

126

107,695,720

157

145,343,720

130

111,553,720

127

102,283,720

597

549,015,080

1
1

10,173,300
190,000,000

2

200,173,300

-

6
3
1
10

18,085,400
171,160,000
25,000,000
214,245,400

-

7
4
1
12

28,258,700
361,160,000
25,000,000
414,418,700

1.2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.3) แผนงานสาธารณสุข
1.4) แผนงานสังคมสงเคราะห

รวม
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบ ผ.02/1
1.1) แผนงานการศึกษา
1.2) แผนงานสาธารณสุข
1.3) แผนงานการพาณิชย
รวม

-

-

-

-
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2562
ป 2563

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2565

ป 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม
เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แบบ ผ.02
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห
2.3) แผนงานสรางความเข็มแข็ง
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม
เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แบบ ผ.02/1
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แบบ ผ.02
3.1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

2

200,000

2

600,000

600,000

5
2
2
9

1,240,000
4,030,000
800,000
6,070,000

2

200,000

2

1
3

5,500,000
5,700,000

4
4

5
2
2
9

1,240,000
4,030,000
800,000
6,070,000

1
3

7,560,000
8,160,000

1
10

50,000,000
56,070,000

9

6,070,000

6,400,000

4

4,900,000

4

2,900,000

4

6,400,000

4

4,900,000

4

2,900,000

4

5
2
2
9

1,240,000
4,030,000
800,000
6,070,000

19
6
6
31

4,520,000
12,090,000
2,400,000
19,010,000

9

6,070,000

3
34

63,060,000
82,070,000

1,900,000

4

2,900,000

20

19,000,000

1,900,000

4

2,900,000

20

19,000,000
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2562
ป 2563

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2565

ป 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 5 ป

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แบบ ผ.02
4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2)แผนงานเคหะและชุมชน

1
4

400,000
8,850,000

1
4

200,000
8,850,000

1
6

150,000
24,550,000

1
6

150,000
24,550,000

1
6

150,000
24,550,000

5
26

1,050,000
91,350,000

รวม

5

9,250,000

5

9,050,000

7

24,700,000

7

24,700,000

7

24,700,000

31

92,400,000

3
3

61,000,000
61000000

0

0

1
1

18,000,000
18000000

1
1

40,000,000
40000000

0

5
5

119,000,000
119,000,000

1

500,000

1

700,000

20
4
25

49,974,400
1,383,000
51,857,400

54
12
67

62,318,600
12,896,340
75,914,940

3
1
10
11
25

5,400,000
30,000,000
32,211,900
44,875,400
112,487,300

8,602,900
1,200,000
9,802,900

5
1
92
33
131

6,600,000
30,000,000
187,107,800
61,554,740
285,262,540

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แบบ ผ.02/1
4.1)แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แบบ ผ.02
5.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2) แผนงานสาธารณสุข
5.3) แผนงานอุตสาหกรรม
5.4) แผนงานการพาณิชย
รวม

5
3
8

34,000,000
1,200,000
35,200,000

0

3
3
6
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2562
ป 2563

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แบบ ผ.02/1
5.1) แผนงานเคหะและชุมชน
5.2) แผนงานอุตสาหกรรม
5.2) แผนงานการพาณิชย
รวม

6

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารจัดการ
แบบ ผ.02
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2) แผนงานสรางความเขมแข็ง
รวม
7) ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แบบ ผ.02
7.1) แผนงานรักษาความสงบ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2565

ป 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

274,293,000

1
1
2

15,000,000
100,000,000
115,000,000

7
2
9

139,197,000
110,000,000
249,197,000

10
2
12

8,200,000
600,000
8,800,000

13
2
15

12,430,000
600,000
13,030,000

16
4
20

17,017,560
950,000
17,967,560

15
4
19

16,574,160
950,000
17,524,160

14
4
18

16,074,160
950,000
17,024,160

68
16
84

70,295,880
4,050,000
74,345,880

6
6

1,750,000
1,750,000

7
7

2,000,000
2,000,000

11
11

20,050,000
20,050,000

8
8

21,750,000
21,750,000

7
7

11,750,000
11,750,000

39
39

57,300,000
57,300,000

274,293,000

1
1

จํานวน
โครงการ

1
14
2
16

6

16,000,000
793,300,000
190,000,000
983,300,000

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป

100,000,000
100,000,000

1
28
6
34

16,000,000
1,221,790,000
500,000,000
1,721,790,000
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2562
ป 2563

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

7) ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แบบ ผ.02/1
7.1) แผนงานรักษาความสงบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

1

73,000,000

จํานวน
โครงการ

ป 2565

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-

-

1

73,000,000

-

-

125

701,561,900

232

409,350,660

263

867,030,980

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

8,000,000

2

81,000,000

-

1

8,000,000

2

81,000,000

211 1,248,067,880

189

288,600,780

1,020

3,514,612,200

-
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

1 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คณิตศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซื่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกคณิตศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาคณิตศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

2 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซื่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาไทย

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในสาขาวิชา
ภาษาไทย จํานวน 1 คน
ในป 62 และจํานวน 2 คน
ในป 63-65
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาภาษาไทย

114,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

3 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซื่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกสังคมศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา จํานวน 2 คน
ในป 62 และ 1 คน ในป
63-65
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาสังคมศึกษา

228,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

4 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซื่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกเอกวิทยาศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกวิทยาศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 62

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

5 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกภาษาอังกฤษ

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษจํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

6 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกพลศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาเอกพล
ศึกษาจํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกพลศึกษา

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 63

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

7 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คอมพิวเตอรโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกคอมพิวเตอร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกคอมพิวเตอร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

8 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 64

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

9 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คณิตศาสตรโรงเรียนชุมชน
ปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกคณิตศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกคณิตศาสตร

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

10 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกภาษาไทย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาไทย จํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาไทย

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 65

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

11 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจและใหบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอตัวผูเรียนอันนํามาซื่ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอกเอก
สังคมศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา จํานวน 4 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกสังคมศึกษา

456,000

456,000

456,000

456,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

12 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตรและเอก
ฟสิกสประยุกตโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกวิทยาศาสตรและเอกฟสิกส
ประยุกต

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเอก
ฟสิกสประยุกต จํานวน 3
คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกวิทยาศาสตรและ
เอกฟสิกสประยุกต

342,000

342,000

342,000

342,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 66

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

13 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกภาษาอังกฤษ

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

14 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกพลศึกษา
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซื่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกเอกพลศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาพล
ศึกษา จํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกพลศึกษา

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 67

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

15 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกนาฎศิลป
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกนาฎศิลป

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
นาฎศิลป จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกนาฎศิลป

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

16 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 68

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

17 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุโบราณ
คณิสสร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกวิทยาศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกวิทยาศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

18 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คอมพิวเตอรโรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุโบราณ
คณิสสร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกคอมพิวเตอร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกคอมพิวเตอร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 69

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

19 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ
โบราณคณิสสร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

20 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คณิตศาสตรโรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกคณิตศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 3 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกคณิตศาสตร

324,000

324,000

324,000

324,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 70

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

21 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกภาษาไทย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาไทย จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาไทย

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

22 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกสังคมศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกสังคมศึกษา

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 71

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

23 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตรโรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกวิทยาศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกวิทยาศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

24 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
เอกภาษาอังกฤษ

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ป 2562
จํานวน 3 คน และป
2563 - 2565 ปละ 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

324,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 72

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

25 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
พลศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาพล
ศึกษา จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกพลศึกษา

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

26 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกนาฏศิลป
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
นาฏศิลป

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
นาฏศิลป จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกนาฏศิลป

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 73

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกดนตรีสากล
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
- เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกดนตรีสากล

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในสาขาวิชา
ดนตรีสากล จํานวน 1 คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาดนตรีสากล

28 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูนฯ

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

114,000

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 74

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

29 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา
ปูนฯ

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
พลศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาพล
ศึกษา จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกพลศึกษา

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

30 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา
ปูนฯ

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 3 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

342,000

342,000

342,000

342,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 75

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

31 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
สังคมศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกสังคมศึกษา

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

32 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
วิทยาศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกวิทยาศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 76

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

33 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซื่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

34 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
พลศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาพล
ศึกษา จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกพลศึกษา

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 77

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

35 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกนาฏศิลป
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
นาฏศิลป

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
นาฏศิลป จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกนาฏศิลป

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

36 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

228,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 78

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

37 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คณิตศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
คณิตศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกคณิตศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

38 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนาง
ปลื้ม

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 3 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

342,000

342,000

342,000

342,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 79

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

39 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ภาษาไทย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
ภาษาไทย จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกภาษาไทย

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

40 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
วิทยาศาสตร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกวิทยาศาสตร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 80

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

41 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอก
คอมพิวเตอรโรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
คอมพิวเตอร

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกคอมพิวเตอร

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

42 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกนาฎศิลป
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
นาฎศิลป

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชา
นาฎศิลป จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกนาฎศิลป

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 81

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

43 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกดนตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ดนตรี

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาดนตรี
จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกดนตรี

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

44 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชา
ปฐมวัย

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 4 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกปฐมวัย

456,000

456,000

456,000

456,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 82

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในสาขา
ที่ขาดแคลนเอกการ
ประถมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
การประถมศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จํานวน 1 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาเอกการประถมศึกษา

46 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 2
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

114,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

162,000

162,000

162,000 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจและบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
ทองถิ่น - มีบุคลากรที่มี
ความรู ดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพียงพอกับ
นักเรียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 83

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

47 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญา ทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ
โบราณคณิสสร

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 2
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

32,400

32,400

32,400 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรูความ
เขาใจและบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอผูเรียนอันนํามา
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น - มี
บุคลากรที่มีความรู ดาน
วิชาภูมิปญญาทองถิ่น
เพียงพอกับนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

48 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญา ทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 1
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

16,200

16,200

16,200 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรูความ
เขาใจและบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอผูเรียนอันนํามา
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น - มี
บุคลากรที่มีความรู ดาน
วิชาภูมิปญญาทองถิ่น
เพียงพอกับนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 84

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

49 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญา ทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา
ปูนฯ

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 3
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

340,200

340,200

340,200 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรูความ
เขาใจและบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอผูเรียนอันนํามา
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น - มี
บุคลากรที่มีความรู ดาน
วิชาภูมิปญญาทองถิ่น
เพียงพอกับนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

50 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญา ทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 1
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

37,800

37,800

37,800 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรูความ
เขาใจและบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอผูเรียนอันนํามา
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น - มี
บุคลากรที่มีความรู ดาน
วิชาภูมิปญญาทองถิ่น
เพียงพอกับนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 85

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

51 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญา ทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนาง
ปลื้ม

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 1
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

10,800

10,800

10,800 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจและบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
ทองถิ่น - มีบุคลากรที่
มีความรู ดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพียงพอกับ
นักเรียน

สํานัก
การศึกษา

52 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนในวิชา
ภูมิปญญา ทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัว
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทองถิ่น

- จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่มีความรูในดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 2
คน
- มีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาภูมิปญญาทองถิ่น

21,600

21,600

21,600 - เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและ
บังเกิดผลที่มีคุณภาพ
ตอผูเรียน

- นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจและบังเกิดผล
ที่มีคุณภาพตอผูเรียนอัน
นํามาซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
ทองถิ่น - มีบุคลากรที่มี
ความรู ดานวิชาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพียงพอกับ
นักเรียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 86

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
53 กอสรางซุมพระพุทธรูป
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา
ปูนฯ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

เพื่อใหโรงเรียนมีซุมสําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อ
เปนที่สักการะ บูชาของครู
นักเรียน และประชาชน

พระพุทธรูปประจํา
โรงเรียนมีขนาดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

350,000

ซุมพระพุทธรูปจํานวน
1 หลัง โดยมีรูปแบบ
ตามแบบแปลนที่
กําหนด 100%

โรงเรียนมีซุมพระ
พระพุทธรูปสวยงาม
สําหรับครู นักเรียน และ
ผูปกครองไดสักการะบูชา

สํานัก
การศึกษา

54 กอสรางที่แปรงฟนและลาง เพื่อใหนักเรียนทีที่แปรงฟน
มือสําหรับนักเรียนโรงเรียน และลางมือที่ถูกสุขลักษณะ
เทศบาลวัดศาลาปูนฯ

กอสรางที่แปรงฟนและลาง
มือ พรอมปูกระเบื้องและ
ติดกระจกเงา จํานวน 10
กอกตามแบบที่กําหนด

150,000

มีที่แปรงฟนและลางมือ นักเรียนมีที่แปรงฟนและ
เพียงพอสําหรับ
ลางมือที่ถูกสุขลักษณะ
นักเรียนในโรงเรียน
และมีจํานวนที่เพียงพอ

สํานัก
การศึกษา

55 ศึกษาและรณรงคเพื่อ
ตอตานปองกันการใชยา
เสพติดในสถานศึกษาและ
นักเรียน(D.A.R.E. ประเทศ
ไทย)

-นักเรียนชั้นประถมปที่ 6
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 8
โรงเรียน
-จัดอบรมผูนํานักเรียนใน
สังกัดเทศบาลจํานวน 350
คน

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใชยา
เสพติด เพื่อใหนักเรียนมี
จิตสํานึกรวมในการตอตาน
การแพรของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 นักเรียนชั้นประถมปที่
6 ไดเรียนรูวิธีการตอ
ตานยาเสพติดในสถาน
ศึกษาคิดเปนรอยละ
100

ผูเรียนมีทักษะในการ
หลีกเลี่ยงและ ปฏิเสธยา
เสพติดในรูปแบบตาง ๆ
และมีสวนรวมในการ
ตอตานยาเสพติดใน
สถานศึกษา

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 87

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56 มหกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครู และ - นําผลงานทางวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ ของครูนักเรียนและ
ทองถิ่น ระดับประเทศ
เปนตัวแทนเขารวมการประกวด โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง8
แขงขันทางวิชาการ
โรงเรียนและศูนยพัฒนา
ระดับประเทศ
เด็กเล็กเขารวมประกวด/
-เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอ
แขงขัน ระดับประเทศ(18
การศึกษาตลอดจนไดเผยแพร
กลุมจังหวัด)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

150,000

150,000

(KPI)

150,000 ไดเปนตัวแทนอปท.
ภาคกลางเขาประกวด
แขงขันระดับประเทศ
(18กลุมจังหวัด)

ประชาสัมพันธผลงานของครู
และนักเรียนโรงเรียนตอบุคคล
ในวงการศึกษาและสาธารณชน
ทั่วไปรับทราบ

57 ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

การจัดการศึกษาของเทศบาลให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อนําผลสัมฤทธิ์
ที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระดับเทศบาล

- จัดใหมีการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล8
โรงเรียน
- จัดทํารายงานวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพ
ภาพรวมของเทศบาล

50,000

50,000

30,000

30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

30,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ทั้ง8โรงเรียนจัดการ
ศึกษาไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครองและ
ชุมชนโดยผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทําใหพนักงานครูและ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การพัฒนางานเปนการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานของครู นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ครูและ
นักเรียนไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

สํานัก
การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
นําผลการประเมินคุณภาพ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาปฐมวัยมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน นํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารในโรงเรียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 88

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

58 การประชุมเยี่ยมชม
สถานศึกษาของ
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาทองถิ่น ระดับ
เทศบาล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นระดับเทศบาล แกไข
ปญหาแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
สอดคลองกับโครงการประชุม

จัดการประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการเปนปการศึกษา
ป ๆ ละ 2 ครั้งเยื่ยมชม
สถานศึกษา เพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ของตนเอง

50,000

50,000

59 ประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา/งานวิจัยและ
การประกวดโครงงานกลุม
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เพื่อใหครูและนักเรียนมีความ
ตื่นตัวดานวิชาการ พัฒนา
ตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชสื่อ
งานวิจัยและโครงงานเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาอยางมี
คุณภาพและเปนระบบ

จัดประกวดสื่อ/งานวิจัยของ
ครูในระดับปฐมวัยเปนระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จัดประกวดโครงงานของ
นักเรียนในระดับปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

100,000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผูเกี่ยวของทุกฝาย
แสดงความคิดเห็น
เสนอกิจกรรม/
โครงการพัฒนา
การศึกษาเทศบาลอยาง
เปนระบบระดับ
ความสําเร็จของ
โครงการประสบ
ผลสําเร็จรอยละ80

- ผูบริหารสถานศึกษาผูแทน
ครูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูบุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝายไดพบปะสัมมนาทาง
วิชาการของแตละโรงเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นได
แผนงาน/กิจกรรมโครงการ
พัฒนาการศึกษากลุม
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

นักเรียนและครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถเปน
ตัวแทนเทศบาลที่มี
ความรูสูงความสําเร็จ
รอยละ80

ไดสื่อการเรียนการสอน
งานวิจัยที่มีคุณภาพเขา
รวมประกวดไดโครงงานที่
มีคุณภาพเขารวมประกวด
นําผลงานสื่อ/วิจัยในชั้น
เรียนโครงงานเผยแพร

สํานัก
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 89

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

60 นิเทศทางการศึกษาทาง
วิชาการกลุมโรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพ ครูออกแบบ
การเรียนรูที่หลากหลายที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

จัดกิจกรรมการออกนิเทศ
การสอนของครูในแตละ
ระดับชั้นตามกลุมสาระฯใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8
โรงเรียน

30,000

30,000

ผูเกี่ยวของทุกฝายได
ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการ
พัฒนาการศึกษาในเชิง
ปฏิบัติตามสภาพจริง
ความสําเร็จรอยละ 80

ครูทุกระดับชั้นไดรับการ
พัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญนักเรียนไดรับการ
พัฒนาการเรียนรูที่เนน
องคความรู

สํานัก
การศึกษา

61 จัดนิทรรศการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ภาคกลาง

เพื่อสงเสิมสนับสนุนใหครูและ
นักเรียนที่เปนตัวแทนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเขารวมการ
ประกวด/แขงขันระดับภาค
กลาง เพื่อสราง เจตคติที่ดีตอ
การศึกษาตลอดจนไดเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของ
นักเรียนคณะครูโรงเรียนตอ
บุคคลในวงการศึกษาและ
สาธารณชนทั่วไปรับทราบ

- นําผลงานทางวิชาการ
ของครู นักเรียนและ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง
8โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไปเขารวมการ
ประกวดแขงขัน ระดับภาค
กลาง จํานวน 16 จังหวัด

500,000

500,000

การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ไดรับการยอมรับใน
อปท.ระดับภาคกลาง 4
กลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถิ่น

ทําใหครูและนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการพัฒนางาน
และประชาสัมพันธผลงาน
ของครู นักเรียนครูและ
นักเรียนมีประสบการณได
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 90

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
62 คัดเลือกผูบริหาร
สถานศึกษาและครูดีเดน
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับเทศบาล

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลใหไดมาตรฐาน เพื่อ
ขวัญกําลังใจใหแกผูบริหาร
สถานศึกษาและพนักงานครู
ที่ปฏิบัติหนาที่จนบังเกิดผลดี
กับการจัดการศึกษา

พิจารณาคัดเลือกผูบริหาร
สถานศึกษาและพนักงานครู
ที่มีผลงานดีเดนเปน
แบบอยางสงเขารับการ
คัดเลือกระดับจังหวัด
ประกอบดวยผูบริหาร1 คน
และพนักงานครู2คนเปน
ตัวแทนเทศบาลสังกัด
เทศบาล

เพื่อสงเสริมครูและนักเรียนมี
จัดกิจกรรมการแขงขันทาง
63 การแขงขันทางวิชาการ
กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาล ความตื่นตัวดานวิชาการไดแสดง วิชาการตามมติที่ประชุม
ความสามารถแขงขันเต็ม
คณะกรรมการพัฒนางาน
ศักยภาพ ความสามารถของครู วิชาการการศึกษาทองถิ่น
และนักเรียนเพื่อคัดเลือก
ระดับเทศบาลสอดคลอง
นักเรียนที่เปนเลิศทางวิชาการใน
กับการแขงขันวิชาการใน
แตละกิจกรรมการแขงขันเปน
ระดับภาคกลาง
ตัวแทนของเทศบาลไปแขงขันใน
ระดับภาคกลาง เพื่อการจัด
นิทรรศการกลุมโรงเรียนเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผูบริหารสถานศึกษา
และครูไดแสดง
วิสัยทัศนนําเสนอ
ผลงานของตนเองตอ
คณะกรรมการประสบ
ผลสําเร็จรอยละ90

ไดผูบริหารสถานศึกษและ
ครูดีเดนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปน
แบบอยางได
ประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลไดรับการ
พัฒนาตามความรู
ความสามารถเปน
ตัวแทนเทศบาลที่มี
ความสามารถสูง
ประสบผลสําเร็จ(รอย
ละ80)

นักเรียนและครูไดแสดง
ความรูความสามารถให
เปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป
นักเรียนและครูไดรับ
รางวัลชนะเลิศในระดับ
ภาคกลาง สรางชื่อเสียงให
ตนเองโรงเรียนและเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 91

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 แขงขันคนเกงกลุมโรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความ สอบคัดเลือกนักเรียน
เปนเลิศในแตละวิชาการจํานวน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
สังกัดเทศบาล ระดับ
4 วิชาหลักของนักเรียนชั้น
สอบคัดเลือกนักเรียน
เทศบาล
ประถมศึกษาปที่5 และชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปท2ี่ โรงเรียนสังกัด ทั้ง4 โรงเรียน -นักเรียน
เทศบาลทั้ง8 โรงเรียนเปน
เปนตัวแทนของเทศบาลทั้ง
ตัวแทนของเทศบาลไปแขงขันใน 2 ระดับชั้นเขารวมการ
ระดับประเทศ สอดคลองกับ
แขงขันในระดับประเทศ
โครงการแขงขันคนเกงใน
จํานวน 20 คนครูผูควบคุม
โรงเรียนทองถิ่นของกรมสงเสริม จํานวน 20 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดนักเรียนทั้ง2 ระดับชั้น
ไปแขงขันในระดับประเทศ
นักเรียนไดรับการพัฒนา
ตนเองและไปสรางชื่อเสียง
ใหแกตนเอง โรงเรียนและ
เทศบาล

สํานัก
การศึกษา

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลไดรับการ
พัฒนาตาม
ความสามารถ เปนตัว
แทนที่มีความสามารถ
สูงระดับความสําเร็จ
ของโครงการอยูใน
ระดับรอยละ 80

300,000

300,000

300,000 มีทักษะทางวิชาการดีขึ้น พัฒนาทักษะทางวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

สํานัก
การศึกษา

400,000

400,000

400,000 เพื่อพัฒนาสงเสริมให

สํานัก
การศึกษา

การปกครองทองถิ่น

65 พัฒนาทักษะทางวิชาการสู เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ
ความเปนเลิศ
ของรร.ในสังกัดเทศบาล

พัฒนาทักษะทางวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

66 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสงเสริมใหโรงเรียน ใหโรงเรียนในสังกัดได
สูโรงเรียนพระราชทาน
ในสังกัดเทศบาลเพื่อสง
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ประกวด โรงเรียนพระราชทาน

ใหโรงเรียนสังกัดเทศบาลมี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล คุณภาพ และศักยภาพ
เพื่อสงประกวด โรงเรียน เพียงพอตอการไดรับรางวัล
พระราชทาน
โรงเรียนพระราชทาน

หนาที่ 92

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
67 ชุมนุมลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ

-เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีระดับ จัดลูกเสือ - เนตรนารี
มัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลได ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
พบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยน เทศบาลเขาคายพักแรม
ความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และรูจักชวยเหลือตนเอง
และผูอื่น

68 โครงการจัดงานวันเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
แหงชาติ
เยาวชน ไดรูจักบทบาทหนาที่
ของตนเองและรวมกิจกรรม
ตางๆ ที่เปนสาธารระประ
โยขนแสดงความสามารถ
พิเศษและผลงานทางวิขาการ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เด็กและเยาวชนเขาใจ
บทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง มีสวนรวมในการ
พัฒนาชาติใหมีความมั่นคง
โดยเรื่มจากพัฒนาตนเอง
รวมบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

50,000

400,000

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

50,000 ลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตานารี รูจัก
ระดับมัธยม ศึกษา
ชวยเหลือตนเอง และรูจัก
ไดรับการฝกอบรม คิด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เปนรอยละ 100

400,000 เด็กและเยาวชนไดรูจัก

บทบาทหนาที่ของตนเอง
แสดงความรู
ความสามารถ พิเศษรม
ถึงแสดงความรุ
ความสามารถทาง
วิชาการมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ

เด็กและเยาวชนมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายและไดแสดง
ความสามารถพิเศษรมถึง
ผลงานทางวิชาการจะเปน
การพัฒนาไปสูระดับสูงขึ้น
รูจักการเสียสละเพื่อเปน
ประโยชนตอสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 93

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

69 โครงการเยาวชนรวมใจ
ปองกันอัคคีภัย

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจเกียวกับ
เรื่องอัคคีภัย และการฝก
ดับเพลิงเบื้องตน

เด็กและเยาวชนนําความรูที่
ไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อ
กอใหเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
เบื้องตน

70 โครงการฝกอบรมให
ความรูแกเด็กและเยาวชน
ดานโภชนาการ(เปลี่ยน
อาหารเปนยาคนไทยทั่ว
หลาสุขภาพดี)

1เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มีความรูความเขาใจในสุขภาพ
รางกายมีแนวทางในการใชชีวิต
การบริโภคอาหารที่ถูกตอง
2 เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงปญหาและพิษภัย
ของการบริโภคอาหารที่ไมถูก
สุขลักษณะ
3เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็ก
และเยาวชน

1 เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและ
โรงเรียนสังกัดสํานักเขตพี้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จํานวน 6 โรงเรียนที่ตั้งอยูใน
เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000 เด็กและเยาวชนมี
ความรูและเขาใจเกียว
กับการเกิดอัคคีภัย
และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหเกิด
ประโยชน

350,000

350,000

350,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กและเยาวชนมีความมี
ความรูตวามเขาใจดาน
อัคคีภัย การเกิดอัคคีภัน
และนําความรูที่ไดไปใชให
เกิดประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่นตอไป

สํานัก
การศึกษา

1เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรูความเขาใจในสุขภาพ
รางกาย มีแนวทางในการใช
ชีวิตการบริโภคอาหารที่
ถูกตอง
2 เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงปญหาและพิษภัยของการ
บริโภคอาหารที่ไมถูก
สุขลักษณะ
3 เด็กและเยาวชนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการสราง
ภูมิคุมกันใหกับเด็กและ
เยาวชน

สํานัก
การศึกษา

(KPI)

350,000 มีเด็กและเยาวชนและ
เจาหนาที่เขารวม
โครงการประมาณ
200 คน

หนาที่ 94

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 วันเด็กแหงชาติ

-เพื่อใหความสําคัญตอเด็กและ
เยาวชน
-เพื่อใหเด็กไดแสดงออกในทางที่
เหมาะสม

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน และ
เด็กในชุมชนในเขตเทศบาล
และชุมชนใกล เคียง จํานวน
5,000 คน

72 โครงการดนตรีในสวน

เด็กและเยาวชนไดรับการ
สงเสริมศักยภาพดานดนตรี
ประชาชนไดรับความเพลิดเพลิน
ไดจัดกิจกรรมนันทนาการใหแก
ชุมชน

เด็กและเยาวชนไดรับการ
สงเสริมศักยภาพดานดนตรี
ประชาชนไดรับความ
เพลิดเพลิน ไดจัดกิจกรรม
นันทนาการใหแกชุมชน

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

100,000

100,000

100,000 นักเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง -เด็กไดมีการพัฒนาอยาง
8 โรงเรียนและเด็กใน
สมวัย เกิดความรักความ
ชุมชนเขตเทศบาล
สามัคคีในหมูคณะ
จํานวน5,000 คน

สํานัก
การศึกษา

300,000

300,000

300,000 เด็กและเยาวชนไดรับการ
สงเสริมศักยภาพดาน
ดนตรี ประชาชนไดรับ
ความเพลิดเพลิน ไดจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ใหแกชุมชน

สํานัก
การศึกษา

เด็กและเยาวชนไดรับการ
สงเสริมศักยภาพดานดนตรี
ประชาชนไดรับความ
เพลิดเพลิน ไดจัดกิจกรรม
นันทนาการใหแกชุมชน

หนาที่ 95

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

73 ภารกิจถายโอนโครงการ
อาหารเสริม (นม)

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม(นม)และมี
สุขภาพแข็งแรง

- เด็กนักเรียนของ อปท.ไดรับอ
หารเสริม(นม)
- เด็กนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)ไดรับอาหารเสริม
(นม)
- เด็กนักเรียนของกรมสามัญ
ศึกษา ไดรับอาหารเสริม (นม)
- เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม(นม)

16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 -เด็กนักเรียนไดอาหาร - เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
เสริมครบ มีสุขภาพ
เสริม(นม)เพียงพอ
แข็งแรง คิดเปนรอยละ
100

สํานัก
การศึกษา

74 อาหารกลางวัน

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน

- เด็กนักเรียนของ อปท.ไดรับ
อาหารกลางวัน
- เด็กนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)ไดรับอาหาร
กลางวัน
- เด็กนักเรียนของกรมสามัญ
ศึกษา ไดรับอาหารกลางวัน
- เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับอาหารกลางวัน

29,600,000 29,600,000 29,600,000 29,600,000 29,600,000

สํานัก
การศึกษา

-เด็กนักเรียนได
- เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
อาหารครบ มีสุขภาพ
เพียงพอ
แข็งแรง คิดเปนรอยละ
100

หนาที่ 96

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
75 อบรมและพัฒนาดูงาน
ภายในประเทศและ
ตางประเทศของผูบริหาร
เทศบาลพนักงานเทศบาล
หรือพนักงานครูเทศบาล

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติของผูบริหาร
เทศบาลพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาลนํา
ประสบการณมาประยุกตใช
ในการปฎิบัติงานและการ
พัฒนาทองถิ่น

จัดอบรมแกผูบริหาร
เทศบาลพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล
และศึกษาดูงาน

76 เชารถยนตสวนกลางของ
สํานักการศึกษา

เพื่อเชารถยนตสวนกลาง
สําหรับใชปฎิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 8 โรงเรียน 8 คัน
และสํานักการศึกษา จํานวน
1 คัน เริ่มป 2562 2565 (13,336,500 บาท)

- เชารถยนตสวนกลางมา
ใชสําหรับการปฎิบัติงาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 8 โรงเรียน รวม 8
คัน และสํานักการศึกษา
จํานวน 1 คัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบานํา
ความรูที่ไดรับและ
ประสบการณมาเปน
แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนในทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

2,563,920 มีการเชารถยนต
สําหรับมาใชในราชการ
เปนไปตามระเบียบ
ทดแทนรถยนตที่จะสิ้นสุด
คุณลักษณะและราคา สัญญาเชา
ที่กําหนด จํานวน 9 คัน

สํานัก
การศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,563,920

2,563,920

2,563,920

(KPI)

3,000,000 ผูบริหหารและพนักงาน

ทั้ง8โรงเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ผูที่ของไดรับ
ความรูความเคลื่อนไหว
ในการจัดการศึกษาไดทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา

หนาที่ 97

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
(ตอ)

77 กิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลไดมี
ความรูดานการทองเที่ยว

สํานัก
การศึกษา

(KPI)

1. คาเชารถยนตสวนกลาง
รถยนตโดยสารไมนอยกวา
12 ที่นั่ง ขนาดกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
จํานวน 8 คัน อัตราเดือน
ละ 24,750 บาท
2. คาเชารถยนตสวนกลาง
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1
ตัน ขนาดกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2ลอ แบบ
ดับเบิ้บแคปจํานวน1คัน
อัตราเดือนละ 15,660
บาท
เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯไดมีความรูใน
ดานการทองเที่ยวและไดมี
ศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษา

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ ไดจัด
กิจกรรมศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวและได
ความรูดานการทองเที่ยว

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลไดมี
ความรูดานการ
ทองเที่ยว

หนาที่ 98

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78 สงเสริมการจัดกระบวนการ

เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน

นักเรียนไดพัฒนาทักษะ

79 สรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

เพื่อใหนักเรียนไดรูจักโทษ
ของยาเสพติด

นักเรียนมีความรูในเรื่อง
ของยาเสพติดและวิธีปอง
กันและโทษของยาเสพติด

เรียนการสอนการบริหารตาม สังกัดเทศบาลฯไดมีความรูใน ความรูดานเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
พอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู" ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ชุมชนปอมเพชร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000 เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลไดมี
ความรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลไดมี
ความรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานัก
การศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนไดความรูใน
เรื่องของยาเสพติดและ
วิธีปองกันและโทษของ
ยาเสพติด

นักเรียนไดความรูในเรื่อง
ของยาเสพติดและวิธี
ปองกันและโทษของยา
เสพติด

สํานัก
การศึกษา

250,000

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนาที่ 99

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
80 หองเรียนอัจฉริยะของ
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หองเรียนอัจฉริยะ
ประกอบดวย
- โทรทัศน แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV 55 นิ้ว
จํานวน 9 เครื่อง
- อุปกรณคนหาเสนทาง
เครือขาย (Router) จํานวน 1
เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000บีทียู จํานวน18
เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 54 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800VA จํานวน 54 เครื่อง

1,500,000

81 โครงการสงเสริมศักยภาพ นักเรียนในสังกัดเทศบาลไดมี มีการอบรมการดนตรีสากล
นักเรียนสูความเปนเลิศ
ศักยภาพไดดนตรีสากล
ใหกับเด็กนักเรียนในสังกัด
ดานดนตรีสากล
เทศบาลฯ

2,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชร ไดมี
หองเรียนที่ทันสมัยและ
เพียงพอตอการเรียนการ
สอน

สํานัก
การศึกษา

(KPI)
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนชุมชนปอม
เพชร ไดมีหองเรียนที่
ทันสมัยและเพียงพอ
ตอการเรียนการสอน

2,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2,000,000 เด็กนักเรียนในสังกัด เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลมีความรูในการ เทศบาลมีความรูในการเลน
เลนเครื่องดนตรีสากล เครือ่ งดนตรีสากล

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 100

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 โครงการเรียนสองภาษา

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ภาษาตางประเทศพูด อาน
และเขียนได

83 โครงการทําปายชื่อศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

เพื่อเปลี่ยนปายชื่อศูนยพัฒนา เปลี่ยนปายชื่อหนาศูนย
เด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็กใหม ขนาด
ไมนอยกวา ยาว 3 เมตร
กวาง 1.2 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

400,000 นักเรียนมีความรู
สือสาร
ภาษาตางประเทศได

นักเรียนมีความรูสือสาร
ภาษาตางประเทศได

84 ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน เพื่อปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน 1ถมดินพรอมบดอัด
ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีความสวยงามและ
2ปูหญาที่พื้นสนามเด็กเลน
เทศบาลนคร
ปลอดภัย
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

มีปายชื่อศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนมีความรูสือสาร
ภาษาตางประเทศได
มีปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานัก
การศึกษา

50,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี เด็กนักเรียนสนามเด็กเลน
พื้นสนามเด็กเลนที่
ที่สวยงาม และปลอดภัย
สวยงาม และปลอดภัย

สํานัก
การศึกษา

เพื่อเปลี่ยนหลังคาและฝา
85 เปลี่ยนหลังคาและฝา
อาคารมัธยมศึกษาโรงเรียน อาคารเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
และฝาอาคารเรียน
มัธยมศึกษา

600,000

จํานวนอาคารที่เปลี่ยน อาคารเรียนมัธยมศึกษา มี
กระเบื้องหลังคาและ หลังคาและฝาที่สวยงาม
ฝาอาคารเรียน
และปลอดภัย

สํานัก
การศึกษา

86 โครงการเปลี่ยนหลังคากัน
สาดอาคารเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

เปลี่ยนหลังคากันสาด
ดานหลังอาคารเรียนชั้น
มัธยมที่ชํารุดแตกราวเปน
หลังคาเมทัลชีท

150,000

อาคารเรียนชั้น
มัธยมศึกษาไดรับการ
เปลี่ยนหลังคากันสาด
เปนเมทัลชีทจํานวน 1
หลัง

สํานัก
การศึกษา

เพื่อใหนักเรียนไดใชอาคาร
เรียนและอาคารประกอบที่มี
ความสมบูรณสะอาดและ
ปลอดภัย

อาคารเรียนชั้น
มัธยมศึกษามีหลังคาเมทัล
ชีทที่สมบูรณไมรั่วซึม
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียน

หนาที่ 101

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
87 ปรับปรุงรางระบายน้ํา
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ําใหมี
ปรับระดับรางระบายน้ํา
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
รอบสนามและโรงอาหารให
สามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว ไดมาตรฐาน
ไมทวมขังบริเวณโรงเรียน

88 โครงการสรางหลังคาคลุม เพื่อใชกิจกรรมการเรียนการ 1 สรางหลังคาเมทัลชีทมีฉนวน
ลานเอนกประสงคโรงเรียน สอนและกิจกรรมตาง ๆ ของ กันความรอนโครงเหล็กโคง
คลุมลานเอนกประสงค เทพื้น
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง โรงเรียนและชุมชน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

2,500,000

คสล ปูพื้นสนามหญาเทียมรวม
รางระบายน้ํา มีระบบไฟสอง
สวางติดตาขายทั้ง 4 ดาน มี
ประตูสไลด ดานหนาและ
ดานหลัง ขนาด 30x40 เมตร
จํานวน 1 หลัง

89 โครงการปรับปรุงหองน้ํา เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่
ชั้นมัธยมศึกษาเปนหองพัก หองพักครูสําหรับใหครู
ครูโรงเรียนเทศบาล
ทํางานตางๆ อยางเพียงพอ
สรรพสามิตบํารุง

ปรับปรุงหองน้ําชายหญิงเปน
หองพักครู โดยปูกระเบื้อง
แกรนิตโตพื้นหอง ขนาดไม
นอยกวา 3.5x2.5x2.0x7.5
เมตร ชั้นมัธยมศึกษา จํานวน
2 หอง

ตัวชี้วัด

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รางระบายน้ําที่ได
ปรับปรุงมีคุณสมบัติ
ตามแบบและ
มาตรฐานที่กําหนด

น้ําไมทวมขังโรงเรียน

สํานัก
การศึกษา

โรงเรียนมีลาน
เอนกประสงคสําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

โรงเรียนมีลาน
เอนกประสงคสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานัก
การศึกษา

โรงเรียนมีหองพักครู โรงเรียนมีหองพักครู
สําหรับทํางาน จํานวน เพียงพอ
2 หอง

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 102

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

90 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

1ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาใหมี
กําลังไฟที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการระบบการเรียน
การสอน
2 เพื่อแกปญหาระบบ
กระแสไฟฟาไมเพียงพอ

1 โรงเรียนมีหมอแปลงไฟฟา
ขนาด 250 Kva (เดิม 100
Kva)
2 โรงเรียนมีกระแสไฟฟา
เพียงพอตอการบริหารจัดการ
ระบบการเรียนการสอน

91 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน
ประตูหนาโรงเรียน 2
ประตูและรั้วเปนสแตน
เลสโรงเรียนเทศบาลวัดปา
โค

เพื่อปรับเปลี่ยนประดูหนา
โรงเรียน 2 ประตู และชองรั้ว
ระหวางเสารั้วเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอนักเรียน
และทรัพยสิน

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน โดย
การเปลี่ยนประตูหนา
โรงเรียนเปนสแตนเลสข
นาด และชองรั้วระหวาง
ของเสารั้วเปนสแตนเลส

92 โครงการปรับปรุงพื้น
คอนกรีตปูกระเบื้อง และ
ทําหลังคาคลุมระหวาง
อาคารเรียนกับอาคาร
เอนกประสงคโรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

เพื่อปรับปปรุงเพื้นคอนกรีตปู
กรเบื้อง และทําหลังคาคลุม
ระหวางอาคารเรียนและ
อาคารอเนกประสงค เพื่อให
เกิดความปลอดภัยแกนักเรียน
เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน

ปรับปรุงพื้นคอนกรีต
ระหวางอาคารเรียนและ
อาคารเอนกประสงคโดย
เทพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง
ทําหลังคาคลุมพื้นที่
ทั้งหมด

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนมีหมอแปลง 1 โรงเรียนมีระบบไฟฟาที่
ไฟฟาขนาด 250 Kva มีประสิทธิภาพในการใชงาน
2 เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของทางราชการ

สํานัก
การศึกษา

600,000

นักเรียนทุกคนที่ใช
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค
บริการมีความปลอดภัย มีประตูรั้วที่แข็งแรง
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานัก
การศึกษา

500,000

นักเรียนทุกคนที่ใช
บริการมีความ
ปลอดภัยตอชีวิต ไม
โดนแดด และฝน
ในขณะการทํากิจกรรม
การเรียนและกิจกรรม
ตางๆ ภายในโรงเรียน

สํานัก
การศึกษา

โรงเรียนมีพื้นที่ระหวง
อาคารเรียนกับอาคาร
อเนกประสงคเปนพื้น
คอนกรีต ปูกระเบื้องมี
หลังคาคลุมใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

หนาที่ 103

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 ปรับปรุงทาสีภายนอกและ
ซอมแซมหองสวม อาคาร
อเนกประสงคโรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

เพื่อปรับปรุงอาคารอนก
ประสงคใหสะอาดสวยงาม
และปลอดภัยพรอมใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน และกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนที่จัดขึ้น

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
โดยทาสีภายนอกอาคาร
เอนกประสงคเนื่องจากสี
ภายนอกตัวอาคารเกาและ
ชํารุดมาก ซอมแซมหองน้ํา
หองสวมดานหลังอาคาร
เอนกประสงคไดแกประตูสวม
ลูกบิดปรตูกลอน ประตูโถ
ปสสาวะชาย ซึ่งชํารุดเสียหาย

94 โครงการกอสรางสวม
โรงเรียนวัดศาลาปูนฯ

เพื่อใหโรงเรียนมีหองสวม
สําหรับนักเรียนที่ถูก
สุขลักษณะ จํานวน 1 หลัง
ขนาด 10 หอง

จัดทําหองน้ําปูกระเบื้อง
พรอมสุขภัณฑ ที่ถูก
สุขลักษณะ

95 ปรับปรุงทางเดินรอบ
อาคารอนุบาลพรอมตอ
เติมหลังคากันแดดโรงเรียน
เทศบาลวัศาลาปูนฯ

เพื่อปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร
เรียนระหวางอาคารอนุบาลกับ
อาคาร4/12และอาคาร
อเนกประสงคพรอมหลังคา
ปองกันแดดและฝน เด็กๆมี
ความปลอดภัย

ปรับปรุง
1ทางเดินเปนคอนกรีต
แอสพัลทติก
2หลังคาโครงเหล็กเมทัลชีท

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

1,100,000

150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคทาสี
ภายนอกของตัวอาคาร
ทั้งหมดซอมแซม
อุปกรณหองน้ําหองสวม

โรงเรียนมีอาคาร
เอนกประสงคที่สะอาด
ปลอดภัยและมีความ
สวยงามสามารถใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตางๆ ของโรงเรียน

ไดหองน้ําจํานวน 1
หลัง ขนาด 10 หอง

โรงเรียนไดหองน้ํา จํานวน
1หลัง 10 หอง ที่ถูก
สุขลักษณะ

สํานัก
การศึกษา

ไดทางเดินและหลังคา โรงเรียนมีทางเดินระหวาง
ที่สะดวกและปลอดภัย อาคารทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัยมีหลังคาที่กันแดด
กันฝนใหกับครูนักเรียน
ภายในโรงเรียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 104

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
96 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธโรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูนฯ

เพื่อใหโรงเรียนมีปาย
ประชาสัมพันธขาวสารของ
โรงเรียน

97 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงอาคาร
อาคารอเนกประสงค
อเนกประสงคสะอาดสวยงาม
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ พรอมใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของนักเรียน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

มีปายประชาสัมพันธแบบ
โครงสรางเหล็กใช
ประชาสัมพันธติดหนา
โรงเรียน จํานวน 2 ปาย
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
ดังนี้
1เปลี่ยนประตูหองเก็บของ
และประตูหองน้ําพรอมอุปกรณ
จํานวน 8บาน
2เดินระบบประปาภายใน
อาคารอเนกประสงค
3 เดินระบบไฟฟาภายใน
อาคารเอนกประสงค

200,000

150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดปายประชาสัมพันธ โรงเรียนมีปาย
ของโรงเรียน จํานวน 2 ประชาสัมพันธแบบโครง
ปาย
เหล็กจํานวน 2 ปาย

สํานัก
การศึกษา

ครู นักเรียน ไดอาคาร โรงเรียนมีอาคาร
เอนกประสงคที่
เอนกประสงคที่สะอาด
ปลอดภัย
ปลอดภัยและมีความ
สวยงามสามารถใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตางๆ ของโรงเรียน

สํานัก
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 105

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
98 โครงการซอมแซมอาคาร
เรียนชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุฯ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อปรับปรุงอาคารชั้นอนุบาล
ใหปลอดภัยสะอาดสวยงาม
พรอมใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของนักเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล
ดังนี้1.เดินสายไฟฟาภายใน
อาคารและเปลี่ยนรางและ
หลอดไฟ
2.เปลี่ยนกระเบืองหลังคาฝา
เพดาน
3.ทาสีอาคารทั้งภายนอกและ
ภายใน
4.เปลี่ยนหลังคากันสาด
ระเบียงหนาบันได

99 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงและซอมแซมโรง
โรงอาหาร
อาหารใหปลอดภัยสะอาด
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ สวยงามและถูกหลักอนามัย
พรอมใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงอาหาร ดังนี้
1.เดินสายไฟภายในอาคาร
และเปลี่ยนรางหลอดไฟ
2.เปลี่ยนกระเบืองหลังคา
ฝาเพดาน
3.ทาสีอาคารทั้งภายนอก
และภายใน

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

(KPI)
จํานวนอาคารเรียนที่
เหมาะสม

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โรงเรียนมีอาคารเรียนชั้น
อนุบาลที่ปลอดภัยสะอาด
สวยงาม

ครู นักเรียน ไดโรง
โรงเรียนมีโรงอาหารที่
อาหารที่ปลอดภัยและ ปลอดภัยและถูกหลัก
ถูกหลักอนามัย
อนามัยสะอาดและสวยงาม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 106

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100 ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง
แรงต่ํา ติดหมอแปลงขนาด
160 KVA และขยายเขต
ไฟฟาโรงเรียนชุมชนปอม
เพชร

เพื่อใหโรงเรียนและนักเรียน
ชุมชนปอมเพชรมีระบบไฟฟา
ที่เพียงพอกับจํานวนอาคาร
เรียน และเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง
แรงต่ํา ติดหมอแปลงขนาด
160 KVA และขยายเขต
ไฟฟา

101 ปรับปรุงและซอมแซม
อาคารอเนกประสงค1
ชุมชนปอมเพชร

เพื่อใหมีอาคารสถานที่เรียน
เพียงพอสําหรับนักเรียน

ปรับปรุงและซอมแซมหองน้ํา
อาคารอเนกประสงค1
ประกอบดวย
-เปลี่ยนประตูหองน้ํา
-ซอมแซมระบบทอน้ําดี ทอน้ํา
เสียใหใชการได
-เปลี่ยนสุขภัณฑทั้งหองน้ําชาย
และหองน้ําหญิง
-ทาสีผนังภายในหองน้ํา
-ปูกระเบื้อง

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนมีแสงสวาง
เพียงพอตอการเรียน
การสอน

ครู นักเรียน และบุคลากร
ของโรงเรียนมีแสงสวาง
อยางเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน

สํานัก
การศึกษา

นักเรียนมีอาคารเรียน
และหองน้ําที่แข็งแรง
ปลอดภัยสะอาดมั่นคง
ในการจัดการเรียนการ
สอน

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองน้ําเพียงพอและมี
ความมันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยเกิดความ
สวยงามแกผูที่เขามาใช
บริการสถานที่

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 107

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
102 ปรับปรุงหองน้ําในอาคาร เพื่อใหโรงเรียนชุมชนปอม
เรียนมัธยมปลาย คสล.4 เพชรมีหองน้ําที่สะอาดและ
ชั้น (ตึก3) โรงเรียนชุมชน ถูกสุขลักษณะ
ปอมเพชร

1เปลี่ยนสุขภัณฑ
2ทาสี
3เปลี่ยนประตู
4ปูกระเบื้องพื้น
5ซอมแซมหอง
6ซอมแซมไฟฟาภายใน
อาคาร

103 ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็ก เพื่อปองกันแดดและฝนเด็ก ๆ ปรับปรุงหลังคากันแดด
เมทัลชีท กันแดดกันฝน
มีความปลอดภัยเวลาใช
กันฝน ที่ชํารุดของหองน้ํา
บริเวณหองน้ําโรงเรียน
หองน้ํา
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม
104 ปรับปรุงอาคารเรียน คสล. เพื่อการประชุมและหองซอม
4 ชั้น แบบ สน.ศท 4/12 ดนตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนาง
ปลื้ม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150,000

มีหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
บริเวณหลังอาคารเรียน
ชวงชั้นที่ 1 มีหองน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

สํานัก
การศึกษา

150,000

หองน้ํานักเรียนไดรับ
การปรับปรุงหลังคากัน
แดดกันฝน ที่แข็งแรง
และถูกตองตาม
มาตรฐาน

โรงเรียนมีหลังคากันแดด
กันฝนของหองน้ําที่
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยกับนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

มีหองประชุมที่สามารถ
ใชซอมดนตรีโดยไม
รบกวนการจัดการ
เรียนการสอนของวิชา
อื่นๆ

มีหองประชุมที่สามารถจัด
กิจกรรมไดหลากหลาย
และแกปญหาการรบกวน
การจัดการเรียนการสอน
ของครูในวิชาอื่น ๆได

สํานัก
การศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ปรับปรุงใตถุนอาคารเรียน
กอผนังใตถุนสูงจากพื้น
1.2 เมตร และจากเพดาน
ลงมา 0.5 เมตร ติดกรอบ
อลูมิเนียมรอบอาคารและ
กรุชานออยภายในมีฉาก
กั้นพรอมติดมาน

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

(KPI)

หนาที่ 108

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
105 สรางหองดนตรีโรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อใหนักเรียนมีหองฝกซอม สรางหองดนตรีที่สามารถ
ดนตรีที่เปนสัดสวน
เก็บเสียงไมรบกวนหองเรียน

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีสถานที่ที่เปนระเบียบ มีหองดนตรีที่สามารถบรรจุ
ไมรบกวนหองเรียน
เด็กนักเรียนไดถึง 400 คน
และชาวบานใกลเคียง

สํานัก
การศึกษา

106 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 3 ขัดพื้นอาคารและบันไดพรอม ขัดพื้นอาคารและบันได
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย ทายูริเทน ใหมีสภาพแข็งแรง พรอมทายูริเทน พื้นที่ไม
ทนทานและสวยงาม
นอยกวา 208 ตาราง
เมตรทาสีอาคารเรียน
ภายนอกและภายใน พื้นที่
ไมนอยกวา 560 ตาราง
เมตร ปรับปรุงฝาเพดาน
พรอมเปลี่ยนกระจกพื้นที่
ไมนอยกวา 100 ตาราง
เมตร เปลี่ยนหลังคา พื้นที่
ไมนอยกวา 200 ตาราง
เมตร

600,000

โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียนมีพื้นอาคารและ
ที่นาเรียน มีมาตรฐาน บันไดทีม่ ีสภาพแข็งแรง
และปลอดภัย
ทนทานและสวยงามและมี
ความปลอดภัย

สํานัก
การศึกษา

107 ปรับปรุงซอมแซมรางน้ํา เพื่อปรับปรุงซอมแซมรางน้ํา ปรับปรุงซอมแซมรางน้ํา
สแตนเลส อาคาร 2
สแตนเลสแลสและฝาเพดาน สแตนเลน ยาว 20 เมตร
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย อาคาร2 ใหมีสภาพแข็งแรง ฝาเพดาน พื้นที่ไมนอยกวา
และใชรองรับน้ําฝนในฤดูฝน 40 ตารางเมตร
เพื่อปองกันน้ําทวมพื้นอาคาร

100,000

โรงเรียนไดรางน้ําสแตน
เลสและฝาเพดาน
อาคาร2 ที่มีสภาพ
แข็งแรงทนทานและมี
มาตรฐานและปลอดภัย

สํานัก
การศึกษา

โรงเรียนมีรางน้ําสแตนเลส
และฝาเพดาน อาคาร2ที่มี
สภาพแข็งแรงและใช
รองรับน้ําฝนในฤดูฝนเพื่อ
ปองกันน้ําทวมพื้นและ
อาคาร

หนาที่ 109

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

108 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร โรงเรียนมีหองเรียนที่มีความ - ติดเหล็กดัดหนาตาง
สถานที่ อาคาร 1 และ 3 แข็งแรงและมีความปลอดภัย ประตูอาคาร 1 และอาคาร
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย สําหรับเก็บอุปกรณการเรียน 3
และทรัพยสินตาง ๆ ของ
-เปลี่ยนประตุไมเปนประตู
โรงเรียน
กระจกบานเลือ่ น อาคาร 1

150,000

การสูญหายของ
ทรัพยสินภายใน
โรงเรียนเปนศูนย

อาคารเรียนมีความ
ปลอดภัยในการเรียนการ
สอน

สํานัก
การศึกษา

109 ปรับปรุง/ซอมแซมหอง
สวมครูและนักเรียนอาคาร
1 (แบบ 3/12)โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

150,000

จํานวน ครูนักเรียน
ผูปกครองและชุมชนผู
มาติดตอราชการ มี
ความพึงพอใจในการ
รับบริการ หองสวมของ
โรงเรียน

โรงเรียเทศบาลวัดเขียนมี
หองสวมสะอาด ถูก
สุขลักษณะและมีความ
เพียงพอตอการใหบริการ

สํานัก
การศึกษา

เพื่อปรับปรุงและซอมแซม
หองสวมครูและนักเรียนใหมี
สภาพพรัอมใหบริการแกครู
นักเรียนผูปกครองและชุมชน
ที่เขามาติดตอโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

ปรับปรุงและซอมแซมหอง
สวมครูและนักเรียน อาคาร
1 (แบบ 3/12)จํานวน 2
รายการ
1 ปรับปรุงและซอมแซม
หองสวมครูอาคาร 1(แบบ
3/12)ชั้น1และชั้น2
จํานวน 2 หอง
2 ปรับปรุงและซอมแซม
หองสวมนักเรียนอาคาร 1
(แบบ 3/12)ชั้น 1 จํานวน
4 หอง

หนาที่ 110

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

110 ปรับปรุงอาคารเรียน3
(แบบ4/12)โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

เพื่อสงเสริมกิจกรรมประเพณี 1 ปูกระเบื้องหองเรียน
และวัฒนธรรม
และระเบียง ชั้น2-4 พื้นที่
ไมนอยกวา 270 ม 3
2 ซอมแซมฝาเพดานที่
ชํารุดพื้นที่ไมนอยกวา
362 ม3
3 เปลี่ยนบานประตู
หองเรียนจํานวน 24 บาน
4 เปลี่ยนราวบันไดจาก
เหล็กเปนสแตนเลสปองกัน
สนิม จํานวน 4 ชั้น
5 ทาสีภายในและภายนอก

111 ปรับปรุงซอมแซมรั้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

เพื่อปรับปรุงและซอมแซมรั้ว ปรับปรุงและซอมแซมรั้ว
กออิฐ ใหแข็งแรงคงทนและ กออิฐมวลเบา
ปลอดภัยสําหรับนักเรียน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดอาคารเรียนที่ได
มาตรฐานปลอดภัย
และสวยงามจํานวน 1
หลัง

โรงเรียนเมีอาคารเรียน
หองเรียนที่สภาพแวดลอม
เอื้อตอการเรียนการสอน
และพรอมใหบริการในการ
จัดการเรียนรู

สํานัก
การศึกษา

โรงเรียนมีรั้วที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
คงทนและปลอดภัย

โรงเรียนมีรั้วที่มีมาตรฐาน
แข็งแรง คงทนและ
ปลอดภัย

สํานัก
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 111

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

112 ปรับปรุงใตถุนอาคาร 4
(แบบ 4/12) โรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

เพื่อปรับปรุงเทพื้นดานขาง
และปูกระเบื้องเพื่อใชในการ
จัดงาน จัดการเรียนการสอน
และประชุมนักเรียนผูปกครอง

เทพื่นดานขางพื้นที่ไมนอย
กวา 150 ตรม. ความสูง
20 ซม.
ปูกระเบื้องพื้นที่หอง
ประชุมพื้นที่ไมนอยกวา
400 ตรม.

113 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคารสําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน และ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
ประกอบดวย
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย จํานวน 8 ตัว
- อุปกรณบันทักภาพผาน
เครือขาย จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ
จํานวน 1ตัว
- โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด
50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1
เครื่อง

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

300,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดหองประชุมที่
หองเรียนมีหองประชุมที่มี
สวยงามและมีมาตรฐาน สภาพพรอมใชงาน

สํานัก
การศึกษา

เพื่อ และปองกัน
อันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

หนาที่ 112

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
114 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนาง
ปลื้ม

เพื่อติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคารสําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน และ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปด ประกอบดวย
- กลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขาย จํานวน 10
ตัว
- อุปกรณบันทักภาพผาน
เครือขาย จํานวน 2 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ
จํานวน 2ตัว
- โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด
50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน1
เครื่อง

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
เพื่อ และปองกัน
อันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 113

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
115 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

เพื่อติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคารสําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน และ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปด ประกอบดวย
- กลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดเครือขาย จํานวน 10
ตัว
- อุปกรณบันทักภาพผาน
เครือขาย จํานวน 2 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ
จํานวน 2ตัว
- โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด
50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน
1 เครื่อง

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
เพื่อ และปองกัน
อันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 114

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

116 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

เพื่อติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคารสําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน และ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

117 โครงการประชุมผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อใหผูปกครองรับรูขาวสาร จัดการประชุมผูปกครอง
ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
เล็กและรับรูปญหาของ
ผูปกครอง

20,000

118 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพิ่อศึกษาดูงานใหแกบุคลากร จัดการศึกษาดูงานใหแก
นักเรียนและผูปกครองศูนย บุคลากร นักเรียนและ
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

50,000

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
ประกอบดวย
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย จํานวน 20 ตัว
- อุปกรณบันทักภาพผาน
เครือขาย จํานวน 2 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ
จํานวน 2 ตัว
- โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด
55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1
เครื่อง

ตัวชี้วัด

750,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อ และปองกัน
อันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน

สํานัก
การศึกษา

20000

เพื่อใหผูปกครองรับรู
ขาวสารตาง ๆ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
รับรูปญหาของ
ผูปกครอง

เพื่อใหผูปกครองรับรู
ขาวสารตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและรับรู
ปญหาของผูปกครอง

สํานัก
การศึกษา

50000

เพิ่อศึกษาดูงานใหแก
บุคลากร นักเรียนและ
ผูปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

เพิ่อศึกษาดูงานใหแก
บุคลากร นักเรียนและ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 115

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
119 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การการจัดทําแผนพัฒนา
กรศึกษาทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาลไดมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อใหบุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงาน
เทศบาลไดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา
การศึกษา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อใหบุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงาน
เทศบาลไดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา
เทศบาลนคร
พระนครศรี
อยุธยา

(KPI)
เพื่อใหบุคลากร
ทางการศึกษาและ
พนักงานเทศบาลไดมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนา
การศึกษา

120 โครงการปรับปรุงหลังคา เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4
อาคาร 4 และติดตั้งราง
ระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล
วัดเขียน

150,000

โรงเรียนมีหลังาคาที่ไม นักเรียนมีความปลอดภัย
ชํารุด กันน้ํากันแดดไดดี ในการเรียน

สํานัก
การศึกษา

121 โครงการซอมแซมอาคาร
มัธยมตนโรงเรียนชุมชน
ปอมเพชร

150,000

โรงเรียนมีอาคารมัธยม นักเรียนมีอาคารมัธยมตน
ตนที่สมบูรณและ
ทีส่ มบูรณและสวยงาม
สวยงาม

สํานัก
การศึกษา

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
มัธยมตน
มัธยมตน

เพื่อซอมแซมพื้นกระเบื้องที่
122 โครงการซอมแซมพื้น
กระเบื้องใตถุนอาคารไม ชํารุด
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

ซอมแซมพื้นกระเบื้องที่
ชํารุด

150,000

โรงเรียนมีพื้นกระเบื้อง นักเรียนมีความปลอดภัย
ที่สวยงามและปลอดภัย ในการเรียน

สํานัก
การศึกษา

123 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อซอมแซมรางระบายน้ําที่
รางระบายน้ําโรงเรียน
ชํารุดเสียหาย
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

ซอมแซมรางระบายน้ําที่
ชํารุดเสียหาย

150,000

รางระบายน้ําที่ไมตัน
ระบายน้ําไปอยาง
รวดเร็ว

สํานัก
การศึกษา

รางระบายน้ําที่ไมตัน
ระบายน้ําไปอยางรวดเร็ว

หนาที่ 116

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

124 โครงการปรับปรุง
หองอาหารอาคาร 4/12
โรงเรียนวัดศาลาปูนฯ

เพื่อซอมแซมหองอาหารที่
ชํารุด

ซอมแซมหองอาหารที่ชํารุด

150,000

โรงเรียนมีหองอาหารที่ นักเรียนมีหองอาหารที่ถูก
สะอาดและสวยงาม
สุขลักษณ

สํานัก
การศึกษา

125 ปรับปรุงพื้นกระเบื้องชั้น
ลางอาคาร 1 โรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

เพื่อซอมแซมพื้นกระเบื้องที่
ชํารุด

ซอมแซมพื้นกระเบื้องที่
ชํารุด

150,000

โรงเรียนมีพื้นกระเบื้อง นักเรียนมีความปลอดภัย
ที่สวยงามและปลอดภัย ในการเรียน

สํานัก
การศึกษา

126 ปรับปรุงทาสีอาคาร 1
และปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําชาย โรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม

เพื่อปรับปรุงสาสีภายนอก
อาคาร 1 และปรับปรุง
หองน้ําชาย

ปรับปรุงทาสีภายนอก
อาคาร 1 และปรับปรุง
หองน้ําชาย

150,000

โรงเรียนมีอาคารที่
โรงเรียนมีอาคารที่สวยงาม
สวยงามและมีหองน้ําที่ และมีหองน้ําที่ไมชํารุด
ไมชํารุดเสียหาย
เสียหาย

สํานัก
การศึกษา

127 ปรับปรุงซอมแซมหลังคา
ฝาอาคารเรียนและประตู
หองเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหลังคา ปรับปรุงซอมแซมหลังคา
ฝาอาคารเรียนและประตู
ฝาอาคารเรียนและประตู
หองเรียน
หองเรียน

150,000

มีหลังคาฝาอาคาร
นักเรียนมีความปลอดภัย
เรียนที่ไมชํารุดเสียหาย ในการเรียน
และประตูที่ไมชํารุด
เสียหาย

สํานัก
การศึกษา

400,000

มีตะแกรงกันนักเรียน
ตกอาคารทั้ง 3 ชั้น

สํานัก
การศึกษา

128 โครงการ กอสรางตะแกรง เพื่อความปลอดภัยของ
กันตกบริเวณระเบียง
นักเรียน
อาคาร 3 ชั้น โรงเรียนวัด
ศาลาปูนฯ

กอสรางตะแกรงกันตก
บริเวณระเบียงอาคาร
เรียนทั้ง 3 ชั้น

นักเรียนมีความปลอดภัย
ในการเรียน

หนาที่ 117

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

129 โครงการจางเหมา
บุคลากรสนับสนุนการ
สอนในสาขาที่ขาดแคลน
เอกภาษาไทยโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจและใหบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอตัวผูเรียน
อันนํามาซื่งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
ภาษาไทย

-จางเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการ
สอนที่มีความรูใน
สาขาวิชาภาษาไทย
ป 2562 จํานวน 1 คน
ป 2563 - 2565 ปละ
2 คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาภาษาไทย

114,000

228,000

228,000

228,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจ
และบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอ
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

130 โครงการจางเหมา
บุคลากรสนับสนุนการ
สอนในสาขาที่ขาดแคลน
เอกสังคมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหนักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจและใหบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอตัวผูเรียนอันนํามาซื่ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ทองถิ่น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
ครูผูสอนที่มีความรูดานวิชาเอก
สังคมศึกษา

-จางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มี
ความรูในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา
ป 2562 จํานวน 2 คน
ป 2563 - 2565 ปละ 1
คน
-มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิชาสังคมศึกษา

228,000

114,000

114,000

114,000 - เด็กนักเรียนได
ความรูความเขาใจ
และบังเกิดผลที่มี
คุณภาพตอผูเรียน

-นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจ และบัง
เกิดผลที่มีคุณภาพตอ
ผูเรียนอันนํามาซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 118

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
131 ประชุมคณะกรรมการ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดอปท.
ระดับกลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถิ่นที1่ (ภาคกลางตอนบน 1)
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาระดับกลุมจังหวัด
การศึกษาที่ 1 เพื่อทราบความ
เคลื่อนไหวและประสานการ
พัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัด
อปท.ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

- จัดประชุมสัมมนา
วิชาการแก
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาทองถิ่น
ระดับกลุมจังหวัด
การศึกษาทองถิ่นที่ 1
(ภาคกลางตอนบน 1)
จํานวน 4 จังหวัด

132 พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การใชภาษาไทยของผูเรียน
พรอมทั้งยกระดับมาตรฐาน
การเรียนรูภาษาไทยสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรียนสูงขึ้น

นักเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะการคิดไดฝก
ปฏิบัติการคิดที่ถูกตองตาม
หลักภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาทองถิ่น
ระดับกลุมจังหวัด
การศึกษาทองถิ่นที่ 1
(ภาคกลางตอนบน 1)

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

400,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การจัดการศึกษาของ
อปท.ระดับกลุม
จังหวัดการศึกษา
ทองถิ่นที่ 1 (ภาค
กลางตอนบน1) 4
จังหวัด ไดรับการ
พัฒนาเปนแนวทาง
เดี่ยวกัน

คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาทองถิ่นระดับ
กลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถิ่นที่ 1(ภาคกลาง
ตอนบน1)ได
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
รวมกันเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการศึกษาของ
ทองถิ่น

สํานัก
การศึกษา

นักเรียนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและ
ศึกษา ตอรอยละ 80

นักเรียนทุกคนไดรับ การ สํานัก
พัฒนาระดับความคิดที่
การศึกษา
ถูกตองมีสื่อการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู
มากขึ้นครูผูสอนมีเครื่อง
มือในการพัฒนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 119

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

133 พัฒนาเพิ่มทักษะและ
สมรรถนะผูเรียนสูความ
เปนเลิศดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อเพิ่มพูนองคความรู
รายวิชาเพิ่มเติมใหแกนักเรียน
โปรแกรมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
4-6) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
5 รายวิชา เพื่อเตรียมความ
พรอมนักเรียนที่จะเขาศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น

- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพิ่มเติมใหแก
นักเรียน โปรแกรม
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.
4- 6) ในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาตร
(ฟสิกส, ชีววิทยา, เคมี)

134 พัฒนาเพิ่มทักษะและ
สมรรถนะผูเรียนสูความ
เปนเลิศดานวิชาการ(ติว)

เพื่อเพิ่มพูนองคความรู
รายวิชาเพิ่มเติมใหแก
นักเรียนมัธยมปลาย

- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพิ่มเติมใหแก
นักเรียน โปรแกรม
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.
4- 6) ในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาตร
(ฟสิกส, ชีววิทยา, เคมี)

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

(KPI)
นักเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้นจากผูเชี่ยวชาญ
ตามรายวิชานักเรียน
เขาศึกษาตอในระดับ
เรียนที่สูงขึ้น รอยละ
100

150,000

150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

150,000 นักเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้นจากผูเชี่ยวชาญ
ตามรายวิชานักเรียน
เขาศึกษาตอในระดับ
เรียนที่สูงขึ้น รอยละ
100

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนไดรับความรูจาก สํานัก
อาจารยที่มีความมีความ การศึกษา
เชี่ยวชาญในรายวิชา
คณิตศาสตร(ฟลิกส เคมี
และชีว)นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียนรูมากขึ้น
นักเรียนมีความพรอมใน
การศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
นักเรียนไดรับความรูจาก
อาจารยที่มีความมีความ
เชี่ยวชาญในรายวิชา
คณิตศาสตร(ฟลิกส เคมี
และชีว)นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียนรูมากขึ้น
นักเรียนมีความพรอมใน
การศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 120

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

135 สงเสริมกิจกรรมรักการ

เพื่อใหสถานศึกษาได
ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการรักการ
อาน

จัดกิจกรรมรักการอาน
ใหแกนักเรียนทุก
ระดับชั้น โดยจัดชมรม
รักการอานใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติการอานที่
ถูกตองตามหลักไวยกรณ

400,000

136 แขงขันทักษะทางวิชาการ
และการประกวดสื่อ
นวัตกรรมกลุมโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

เพื่อใหครูและนักเรียนมีความ
ตื่นตัวดานวิชาการ พัฒนา
ตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชสื่อ
งานวิจัยและโครงงานเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาอยางมี
คุณภาพและเปนระบบ

จัดประกวดสื่อ/งานวิจัย
ของครูในระดับปฐมวัยเปน
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จัดประกวด
โครงงานของนักเรียนใน
ระดับปฐมวัยการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

100,000

อานในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

200,000

200,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนไดรับการพัฒนา
ดานการอานและเขาใจ
ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

สํานัก
การศึกษา

ไดสื่อการเรียนการสอน
งานวิจัยที่มีคุณภาพเขา
รวมประกวดไดโครงงานที่
มีคุณภาพเขารวมประกวด
นําผลงานสื่อ/วิจัยในชั้น
เรียนโครงงานเผยแพร

สํานัก
การศึกษา

(KPI)

นักเรียนรักการอาน
มากขึ้นรอยละ 80

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

200,000 นักเรียนและครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถเปน
ตัวแทนเทศบาลที่มี
ความรูสูงความสําเร็จ
รอยละ80

หนาที่ 121

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสงเสิมสนับสนุนใหครู
137 การแขงขันทักษะทาง
วิชาการองคกรปกครอง
และนักเรียนที่เปนตัวแทน
สวนทองถิ่นระดับภาคกลาง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเขา
รวมการประกวด/แขงขัน
ระดับภาคกลาง เพื่อสราง
เจตคติที่ดีตอการศึกษา
ตลอดจนไดเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของ
นักเรียนคณะครูโรงเรียนตอ
บุคคลในวงการศึกษาและ
สาธารณชนทั่วไปรับทราบ

- นําผลงานทางวิชาการ
ของครู นักเรียนและ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง
8โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไปเขารวมการ
ประกวดแขงขัน ระดับภาค
กลาง จํานวน 16 จังหวัด

138 เขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระดับ
ประถมศึกษา

จัดลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับประถม ศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเขาคายพัก
แรม จํานวน 350 คน

- เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับประถมศึกษา ในสังกัด
เทศบาลไดพบปะสังสรรคและ
แลก เปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
- เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับประถมศึกษา ในสังกัด
เทศบาลรูจัก ชวยเหลือตนเอง
และผูอื่นพรอมรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000 การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ไดรับการยอมรับใน
อปท.ระดับภาคกลาง 4
กลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถิ่น

350,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทําใหครูและนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการพัฒนางาน
และประชาสัมพันธผลงาน
ของครู นักเรียนครูและ
นักเรียนมีประสบการณได
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

สํานัก
การศึกษา

(KPI)

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ลูกเสือ-เนตรนารี รูจัก
ประถมได รับการ
ชวยเหลือตนเอง และรูจัก
ฝกอบรมจํานวน 350 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
คน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 122

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารี
139 เขาคายพักแรมลูกเสือระดั
เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา บมัธยมศึกษาในสังกัด
เทศบาลไดพบปะสังสรรคและ
แลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
-เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
เทศบาลรูจักชวยเหลือตนเอง
และผูอื่นพรอมรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

จัดลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัด
เทศบาลเขาคายพักแรม
จํานวน 250 คน

140 จัดทําขอสอบปลายปและ
วิเคราะหขอสอบกลุม
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ใหการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณในการจัดทํา
แบบทดสอบเพื่อใชวัด
ระดับความรูความสามารถ
ของนักเรียน จัดประชุม
ใหมีการปรับปรุงแกไข
ขอสอบกลุมโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

เพื่อจัดทําแบบทดสอบวัดผล
ปลายปกลุมโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจากคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล8 กลุมสาระการ
เรียนรู ปรับปรุงแกไข
แบบทดสอบกลุมโรงเรียน
สังกัดเทศบาลมีคุณภาพได
มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ลูกเสือ-เนตานารี รูจัก
มัธยมศึกษา ไดรับการ ชวยเหลือตนเอง และรูจัก
ฝก อบรม จํานวน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
250 คน

สํานัก
การศึกษา

ผูเกี่ยวขององคกรทุก
ฝายเห็นความสําเร็จ
สนับสนุนการจัดทํา
ขอสอบฯระดับความ
พึงพอใจของ
แบบทดสอบที่นําไปใช
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีคุณภาพรอย
ละ 80

สํานัก
การศึกษา

นักเรียนไดทําแบบทดสอบ
ปลายปกลุมโรงเรียนสังกัด
เทศบาลที่ไดมาตรฐานการ
วัดและประเมินผลอยูใน
ทิศทางเดียวกัน
แบบทดสอบไดมาตรฐาน

หนาที่ 123

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
141 อบรมผูนํานักเรียน

เพื่อใหนักเรียนสามารถเปน
ผูนําดานตางๆในโรงเรียนได
และชวยการสอดสองดูแล
นักเรียนในโรงเรียของตนเองได

142 โครงการแขงขัน
วอลเลยบอล
พระนครศรีอยุธยาคัฟ

1 เพื่อสงเสริมนักกีฬาในการ มีทีมกีฬาวอลเลยบอลชั้น
แขงขันกีฬาวอลเลยบอลสู
นําเขารวมการแขงขันไม
ความเปนมืออาชีพ
นอยกวา 12 ทีม
2 เพื่อพัฒนากีฬา
วอลเลยบอลของเด็กและ
เยาวชน
3 เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอล

เพื่อใหหนาอาคารเรียน
143 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินเทาอาคารอนุบาล อนุบาลมีหลังคากันฝน กัน
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค แดดเพือ่ ความสะดวกและ
ปลอดภัยสําหรับนักเรียน
อนุบาลและผูปกครอง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดอบรมผูนํานักเรียนจาก 100,000
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครพระนคร ศรีอยุธยา ทั้ง
8 โรงเรียน จํานวน 80
คน

ติดตั้งโครงหลังคาโพลิเกล
รุนพิเศษหนา 8 มม.
สําหรับกันแดดและกันฝน
ทางเดินตั้งแตประตูทางเขา
จนถึงหนาอาคารอนุบาล
ขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว
220 เมตร สูง 2.9เมตร

ตัวชี้วัด

300000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

50,000

50,000

ผูนํานักเรียนสามารถ สามารถชวยเหลือเปนผูนํา
ชวยเหลือและแนะ นํา ดานตางๆของโรงเรียนได
ชวย เหลือนัก เรียนใน เปนอยางดี
โรงเรียนไดรอยละ 80

สํานัก
การศึกษา

200,000

200,000

200,000

มีทีมกีฬาวอลเลยบอล มีทีมกีฬาวอลเลยบอลชั้น
ชั้นนําเขารวมการ
นําเขารวมการแขงขันไม
แขงขันไมนอยกวา 12 นอยกวา 12 ทีม
ทีม

สํานัก
การศึกษา

มีหลังคาคลุมทางเดิน
ตั้งแตประตูทางเขา
จนถึงหนาอาคารเรียน
ที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย

ครู,นักเรียน,ผูปกครอง
สํานัก
ที่มาทํากิจกรรมและ
การศึกษา
ผูปกครองที่รับ-สงนักเรียน
มีหลังคากันแดดกันฝน
เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย

หนาที่ 124

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
144 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อสงเสริมใหรักเรียนทุกคน 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิ่น
ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ไดแก
อยางเต็มตามศักยภาพ
1.1คาใชจายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 คาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน
1.3 คาใชจายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โ1.4 ี คาใชจายในการ

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,300,000

8,500,000

8,600,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนทุกคนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยาง
เต็มตามศักยภาพ

สํานัก
การศึกษางาน
โรงเรียน

(KPI)

8,700,000 8,700,00 สามารถจัดสรรการ
เรียนการสอนไมต่ํา
กวา100 % ของ
จํานวนนักเรียนตามที่
กรมฯและนโยบายรัฐ
ํ

พัฒนาแหลงเรียนรูใน
1.5 คาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

1.6 คาใชจายในการ
สงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

หนาที่ 125

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
(ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.7คาใชจายในการ
ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
1.8 คาใชจายในการ
รณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
1.9คาใชจายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
1.10 คาใชจายในการ
จัดทําศูนยการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา
1.11คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
1.12 และกิจกรรมอื่นๆที่
ไดรับการสนับสนุนตาม
นโยบายฯลฯ

หนาที่ 126

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
(ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2. เพื่อสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก
- คาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
- คาหนังสือเรียน
- คาเครื่องอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
- คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
-และกิจกรรมอื่นๆที่ไดรับ
การสนับสนุนตามนโยบาย
ฯลฯ

145 เสริมทักษะการอานการ
เขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การทุกระดับชั้น

เพื่อสงเสริมสนับสนุนสื่อการ นักเรียนไดรับการพัฒนา
เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อ
ทักษะแกนักเรียนทุกระดับชั้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

400,000

##########

นักเรียนนําไปใชใน ศักยภาพนักเรียนและใช
ชีวิตประจําวันและ เปนหลักฐานแสดงผลการ
ศึกษาตอรอยละ 80 เรียนรูข องผูเรียนรายบุคคล

สํานัก
การศึกษา

31,181,920 ########## 30,340,920 ##########

หนาที่ 127

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 การแขงขันกีฬาเทศบาล เพื่อใหคณะผูบริหารพนักงาน คณะผูบริหารพนักงาน
200,000 200,000
200,000
200,000
สัมพันธจังหวัด
เทศบาล ครูโรงเรียนเทศบาล เทศบาล ครูโรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา
มีความ สัมพันธและสามัคคีที่ดี เทศบาล ทุกคน เขารวม
กิจกรรม
2 แขงขันกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนของ ไดนักกีฬาของเทศบาลเขา
เทศบาลมีความสามารถใน รวมการแขงขันกีฬาระดับ
ระดับสูงตอไป
ภาคและระดับประเทศ
ตอไป

3 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับภาค

เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาของ
เทศบาลมีความสามารถใน
ระดับสูงตอไป

4 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับประเทศ

เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาของ
เทศบาลมีความสามารถใน
ระดับสูงตอไป

สงนักกีฬาเขารวมไมนอย
กวา 100 คน

นักกีฬาของเทศบาลมี
ความสามารถในการ
แขงขันระดับประเทศมาก
ขึ้น
5 โครงการสงนักกีฬาแขงขัน เพื่อใหนักเรียนซึ่งเปนนักกีฬา สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
สูความเปนเลิศ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในกีฬาตาง ๆ
ไดสงนักกีฬาเขาแขงขัน

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 คณะผูบริหารพนักงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

คณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล ครูโรงเรียนเทศบาล เทศบาล ครูโรงเรียน
ทุกคนเขารวมกิจกรรมและมี เทศบาล มีความสามัคคีกัน
ความสามัคคี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

500,000 ไดนักกีฬาของเทศบาลเขา ไดนักกีฬาของเทศบาลเขา สํานักการศึกษา
รวมการแขงขันกีฬาระดับ รวมการแขงขันกีฬาระดับ
ภาคและระดับประเทศ
ภาคและระดับประเทศตอไป
ตอไป

400,000 400,000

800,000

800,000

800,000

นักกีฬาที่เขารวมไดเปน
ตัวแทนเขาชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ

นักกีฬาที่เขารวมไดเปน
ตัวแทนเขาชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ

400000

800,000

800,000

800,000

นักกีฬาเทศบาลมี
สํานักการศึกษา
ความสามารถและแขงขันใน
ระดับประเทศได

1,000,000

1,000,000

นักกีฬาของเทศบาลมี
ความสามารถในการ
แขงขันระดับประเทศมาก
ขึ้น

1,000,000 เพื่อใหนักเรียนซึ่งเปนนักกีฬา เพื่อใหนักเรียนซึ่งเปนนักกีฬา

3,300,000

3,300,000

3,300,000

800,000

1,000,000 1,900,000

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ไดสงนักกีฬาเขาแขงขัน
ไดสงนักกีฬาเขาแขงขัน

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดทําสื่อใหความรูดาน
-เพื่อใหประชาชนทุกกลุม
50,000
50,000
50,000
50,000
1 โครงการจัดทําสื่อให
ความรูดานสงเสริมสุขภาพ อายุไดรับความรู ความเขาใจ สงเสริมสุขภาพ ไดแก แผนพับ
ในการปฏิบัติตนใหมีคุณภาพ ไวนิล โปสเตอร ที่คั่นหนังสือ
และอื่นๆ
ชีวิตที่ดีทั้งกาย จิต สังคม
- จัดกิจกรรมใหความรูดาน
สงเสริมสุขภาพในศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 2 แหง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ -เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
แกนนํา อย.นอยในโรงเรียน ความรู ความเขาใจในเรื่อง
ผลิตภัณฑสุขภาพและสามารถ
เลือกซื้อเลือกบริโภคไดอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถเผยแพรความรูที่
ไดรับไปยังเพื่อนนักเรียน
ครอบครัว และชุมชน

-จัดกิจกรรมใหความรู
ดานการคุมครองผูบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพใหแก
แกนนําอย.นอยในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 8 แหง
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตร
รัตนนายก)และโรงเรียน
อยุธยานุสรณตลอดป
การศึกษา

40,000

40,000

40,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 -ประชาชนทุกกลุม
อายุไดรับความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติตน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
กาย จิต สังคม จากสื่อ
ตางๆไมนอยกวารอยละ
80

50,000 -แกนนําอย.นอยใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง
8 แหง โรงเรียนวัดพนัญ
เชิง(ไตรรัตนนายก)และ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ
ไดรับความรูดานการ
คุมครองผูบริโภค และ
ผลิตภัณฑสุขภาพตลอดป
การศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ประชาชนทุกกลุมอายุ กอง
ไดรับความรู ความเขาใจ สาธารณสุข
ในการปฏิบัติตนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกาย จิต
สังคม

-เด็กนักเรียนไดรับความรู กอง
ความเขาใจในเรื่อง
สาธารณสุข
ผลิตภัณฑสุขภาพและ
สามารถเลือกซื้อเลือก
บริโภคไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย รวมทั้งสามารถ
เผยแพรความรูที่ไดรับไป
ยังเพื่อนนักเรียนครอบครัว
และชุมชน

หนาที่ 129

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดกิจกรรมเยี่ยมมารดา
3 โครงการเยี่ยมมารดาและ -เพื่อใหความรู และ
60,000
60,000
60,000
60,000
ทารกหลังคลอด
คําแนะนําในการปฏิบัติตน และทารกหลังคลอดใน
ของมารดาหลังคลอดและการ พื้นที่ที่ศูนยบริการ
เลี้ยงดูทารกใหมีพัฒนาการ สาธารณสุขทั้ง 2 แหง
ตามวัย
รับผิดชอบ

4 โครงการรณรงคการตรวจ
เตานมดวยตนเองและ
ตรวจคัดกรองหาผูปวย
โรคมะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก กลุมสตรี
อายุ 30-60 ป

-เพื่อสนับสนุนใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขหญิงและแกนนํา
สตรีที่สนใจมีความรู ความ
เขาใจและมีทักษะในการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตา
นมที่ถูกตอง อยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้งและใหความรูแก
สตรีในชุมชนใหสนใจตรวจ
มะเร็งปากมดลูกปละ 1 ครั้ง

-จัดอบรมใหแก อสม.
หญิงและแกนนําสตรีที่
สนใจ จํานวน 1 ครั้ง
-กลุมสตรีอายุ 30-60 ป
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลทั้ง 2 แหง

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
60,000 -มารดาและทารกหลัง
คลอดในพื้นที่
ศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 2 แหง
ไดรับการเยี่ยมครบตาม
เกณฑที่กําหนด รอยละ
100
50,000 -อสม.หญิงและแกนนํา

สตรีไดรับการอบรมปละ
1 ครั้ง
-กลุมสตรีอายุ 30-60
ปที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลทั้ง 2 แหงไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมและตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก รอยละ 60

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-มารดาและทารกคลอด
กอง
ไดรับการเยี่ยมหลังคลอดทุก สาธารณสุข
ราย
-ทารกไดรับการสงเสริม
พัฒนาการตามวัย
-มารดาและทารกไดรับการ
ชวยเหลือและแกไขปญหา
สุขภาพ

-อาสาสมัครสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข
หญิงและแกนนําสตรีที่
สนใจไดรับความรู ความ
เขาใจและมีทักษะในการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เตานมที่ถูกตอง อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้งและไดรับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
ปละ 1 ครั้ง

หนาที่ 130

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการอนามัยโรงเรียน -เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพ -เด็กนักเรียน 8 โรงเรียน
60,000
60,000
60,000
60,000
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
ในสังกัดเทศบาล โรงเรียน
ประถมศึกษา
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตน
- เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู นายก)และโรงเรียนอยุธยา
ดานสุขภาพแกเด็กนักเรียนให นุสรณ
สามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามวัย
- เพื่อใหมียาและเวชภัณฑที่
จําเปนประจําหองพยาบาลไว
รักษาเด็กนักเรียนที่เจ็บปวย

6 โครงการจัดบริการน้ําดื่ม
สมุนไพรสําหรับผูมารับ
บริการในคลินิกโรคเรื้อรัง

-เพื่อสงเสริมใหความรูแกผู
มารับบริการถึงประโยชนจาก
การไดดื่มน้ําสมุนไพร
-เพื่อใหสุขศึกษาดานสุขภาพ
แกผูมารับบริการในคลินิกโรค
เรื้อรัง

-คลินิกโรคเรื้อรังใน
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล และศูนยบริการ
สาธารณสุขวัดกลวย

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
60,000 -เด็กนักเรียน 8
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนวัดพ
นัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ระดับอนุบาล
ประถมศึกษาไดรับการ
ตรวจสุขภาพ รอยละ
100
-มีการจัดกิจกรรมให
ความรูดานสุขภาพปละ
2 ครั้ง
-มียาและเวชภัณฑ
ประจําหองพยาบาล
ครบทุกโรงเรียน
30,000 -มีการจัดบริการน้ําดื่ม
สมุนไพรในคลินิกโรค
เรื้อรัง
-มีการจัดความรูใหสุข
ศึกษาในคลินิกโรค
เรื้อรังหลากหลาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-นักเรียนมีสุขภาพอนามัย กอง
ที่ดี และไดรับการสงเสริม สาธารณสุข
สุขภาพ การใหความรูดาน
สุขภาพที่เหมาะสมตามวัย

-ผูมารับบริการไดรับความรู กอง
ถึงประโยชนจากการไดดื่มน้ํา สาธารณสุข
สมุนไพรผูมารับบริการใน
คลินิกโรคเรื้อรังไดรับสุข
ศึกษาดานสุขภาพหลากหลาย
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เด็กนักเรียนระดับ
-เพื่อใหเด็กไดรูจักการ
7 -โครงการจัดอบรมให
100,000
200,000
200,000
ความรูการปองกันการ
ชวยเหลือตัวเองในการจมน้ําได ประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
จมน้ําในเด็กเล็ก
-เพื่อใหเด็กไดมีทักษะในการ เทศบาลและโรงเรียนวัดพนัญเชิง
(ไตรรัตนนายก)
วายน้ํา การลอยตัวในทา
-จัดอบรมใหความรูวิธีการ
เบื้องตนที่ถูกตอง
ชวยเหลือตนเองจากการจมน้ํา
ใหแกนักเรียน/ผูปกครอง/ครูใน
สังกัดเทศบาลและโรงเรียนวัดพ
นัญเชิง(ไตรรัตนนายก) - จัด
กิจกรรมทักษะการลอยตัว วาย
น้ําแบบเบื้องตน โดยการฝก
ปฏิบัติจริง

8

-โครงการจัดอบรมวัยรุน
สดใส ไมทองกอนวัย
ทักษะชีวิตดีมีอนาคต

-เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
อันตรายของการมีเพศสัมพันธ
ทั้งในดานรางกาย (ทอง ติดโรค)
อารมณ (เสียใจ กลัว อับอาย)
สังคม (ไมเปนที่ยอมรับ) และ
ดานศีลธรรม รวมถึงการมีทักษะ
ชีวิตปลูกฝงจิตสานึกใหนักเรียน
รักตัวเอง และมีทักษะในการ
ปฏิเสธ หลีกเลี่ยง สถานการณที่
เสี่ยงตอเพศสัมพันธ

-จัดอบรมใหความรูและ
พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห การหลีกเลี่ยงใน
พฤติกรรมเสี่ยงแกนักเรียน
โรงเรียนอยุธยานุสรณ ชวง
ชั้นที่ 3

-

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 -ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุการจมน้ําใน
เด็กเล็ก
-ผูปกครอง/ครูไดรับ
ความรูวิธีการปองกัน
การจมน้ําในเด็กเล็ก
ครอบคลุม รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-เด็กนักเรียนไดรูจักการ
ชวยเหลือตนเองในการ
ปองกันการจมน้ํา
-ผูปกครอง/ครูไดรับ
ความรูวิธีการปองกันการ
จมน้ําในเด็กเล็กไดอยาง
ถูกตอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-นักเรียนที่เขารับการ
กอง
100,000 -ลดอัตราการเกิด
ตั้งครรภไมพึงประสงค อบรมตระหนักถึงผลเสีย สาธารณสุข
และการทําแทงที่ผิดวิธี ของการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร โดยการรักนวล
สงวนตัว หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
ยั่วยุทางเพศ มีการวาง
ตัวอยางเหมาะสมตอเพศ
ตรงกันขาม และมุงมั่น
ตั้งใจในการศึกษาเลาเรียน
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อใหนักเรียนมีความรูที่
- อบรมใหความรูนักเรียน
9 โครงการแกไขปญหายา
50,000
50,000
50,000
50,000
เสพติดในสถานศึกษาสังกัด ถูกตองเกี่ยวกับยาเสพติด
กลุมเสี่ยงในสถานศึกา
เทศบาลนคร
-เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบหาสาร - จัดซื้อชุดทดสอบหาสาร
พระนครศรีอยุธยา
เสพติดในปสสาวะ
เสพติดในปสสาวะ
10 โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

-เพื่อใหประชาชนและนักเรียน
มีความรูเรื่องโรคติดตอตาม
ฤดูกาล เชน ไขหวัดใหญ ปอด
บวม ไขหวัดนก โรคฉี่หนู ฯลฯ
-เพื่อใหประชาชนและนักเรียน
รูวิธีปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล

11 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก
12 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคมือ เทา
ปาก

-ประชาชนในเขตเทศบาล
-นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 8 แหงและ
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตร
รัตนนายก)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 -เฝาระวังการใชสาร
เสพติดในสถานศึกษา
อยางนอย 90%
50,000 -ประชาชนและ
นักเรียนมีความรูเรื่อง
โรคติดตอตามฤดูกาล
และสามารถปองกัน
ตนเองจากโรคติดตอได
อยางนอย รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-นักเรียนเขาใจถึงความ กอง
เสี่ยงทางดานรางกาย
สาธารณสุข
ความรูสึกสังคมของยาเสพ
ติดที่มีตอสมองและรางกาย
-ประชาชนและนักเรียนมี กอง
ความรูเรื่องโรคติดตอตาม สาธารณสุข
ฤดูกาลมากขึ้น
-นักเรียนมีความรูเรื่อง
โรคเอดสมากขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

-เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อ -จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุง
ใชในการปองกันและควบคุม ทรายอะเบท และวัสดุ
โรคไขเลือดออก
อุปกรณอื่นๆ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 -อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกในเขต
เทศบาลลดลง

-ประชาชนในชุมชนไมเปน กอง
โรคไขเลือดออก
สาธารณสุข

-เพื่อใหนักเรียนมีความรูที่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ถูกตองเกี่ยวกับการปองกัน ทั้ง 8 แหง และโรงเรียน
โรคมือ เทา ปาก
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
- เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ
โรคมือ เทา ปากในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและโรงเรียน
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 -ลดอัตราการปวย
อยางนอย 90%

-นักเรียนมีความรู ความ กอง
เขาใจเรื่องโรคมือ เทา ปาก สาธารณสุข
มากขึ้น
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่อง -อบรมใหความรูนักเรียน
13 โครงการรณรงคปองกัน
50,000
50,000
50,000
50,000
และควบคุมโรคเอดส
โรคเอดส
กลุมเสี่ยงในสถานศึกษา
(กิจกรรมอบรมกลุม
- เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ สังกัดเทศบาลทั้ง 8 แหง
เยาวชนสัมพันธ)
คิดและการตัดสินใจเกี่ยวกับ และโรงเรียนวัดพนัญเชิง
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม (ไตรรัตนนายก)
14 โครงการเสริมสราง
ภูมิคุมกันโรค

-เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
ที่ปองกันไดดวยวัคซีนขั้น
พื้นฐานแกเด็กแรกเกิด-5ป
ในสํานักงานและศูนยบริการ
สาธารณสุขวัดกลวย และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 8 แหงและ
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตน
นายก)

-เด็กอายุแรกเกิด-5ปใน
เขตเทศบาล นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง
8 โรงเรียนและโรงเรียน
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)

15 โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนและให
ความรูในผูปวยเบาหวาน

-เพื่อใหผูปวยเบาหวานในเขต -เพื่อจายเปนคาอาหาร
เทศบาลไดรับการตรวจคัด
เครื่องดื่มสําหรับผูปวย
กรองภาวะแทรกซอน
เบาหวานในเขตเทศบาล
คาเครื่องเสียง แผนปาย
ประชาสัมพันธ แผนพับ
ใบปลิว คาไปรษณียบัตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 -นักเรียนมีความรูเรื่อง
โรคเอดสและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เรื่องเพศไดอยางนอย
รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-นักเรียนเกิดทักษะคิด
กอง
และตัดสินใจเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
พฤติกรรมทางเพศไดอยาง
เหมาะสม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 -ควบคุมโรคที่ปองกัน -เด็กอายุแรกเกิด-5 ปและ กอง
ไดดวยวัคซีนใน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สาธารณสุข
นักเรียนชั้น ป.1,ป.5, สังกัดเทศบาลทั้ง 8
ป.6 ได 90%
โรงเรียนและโรงเรียนวัดพ
นัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ไดรับภูมิคุมกันโรคที่
ปองกันไดดวยวัคซีนขั้น
พื้นฐานอยางครบถวนและ
ตอเนื่องลดอัตราการ
เจ็บปวยของโรคที่ปองกันได

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 -ผูปวยเบาหวานไดรับ -ผูปวยเบาหวานในเขต
การตรวจคัดกรอง รอย เทศบาลไดรับการแกไข
ละ 60
ปญหาที่เกิดจาก
ภาวะแทรกซอน

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการออกหนวยบริการ -เพื่อบรรเทาความทุกขรอน -จายเปนคายาเวชภัณฑ
100,000
100,000
100,000
สาธารณสุขชวยเหลือ
ของประชาชนในเขตเทศบาล แผนปายประชาสัมพันธ
ผูประสบภัยพิบัติ
ใบปลิว คาตอบแทนวัสดุ
อุปกรณ
-เพื่อจัดบริการการแพทย
17 โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ฉุกเฉินในเขตเทศบาล
จัดบริการการแพทยฉุกเฉิน

-ประชาชนในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

-

18 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

-ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 65 ชุมชนๆละ
15,000 บาท

-

-เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอสม.ในการ
แกไขปญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน

19 โครงการพระราชดําริดาน -เพื่อใหประชาชนไดรับการ
สาธารณสุขเขตเทศบาล บริการดานสาธารณสุขได
นครพระนครศรีอยุธยา
อยางทั่วถึง
-เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ
ไดอยางถูกตองและนําไปใช
ในการดํารงชีวิตประจําวันได

-ดําเนินกิจกรรมใหบริการ
ดานสาธารณสุข และให
ความรูแกประชาชนตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขในชุมชนเขต
เทศบาลฯใน 65 ชุมชน

1,300,000

10,000

10,000

975,000

975,000

1,300,000

1,300,000

10,000

975,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)
100,000 -ประชาชนไดรับความ -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง
ชวยเหลือเบื้องตน
ไดรับการชวยเหลือ
สาธารณสุข
1,000 หลังคาเรือน บรรเทาทุกขรอน
10,000 -ลดอัตราการพิการ
และเสียชีวิตในผูปวย
ฉุกเฉิน
975,000

1,300,000 1,300,000

-มีการจัดบริการ
กอง
การแพทยฉุกเฉินในเขต สาธารณสุข
เทศบาลไดอยางครอบคลุม

-แผนงาน/โครงการ
-ประชาชนในชุมชนไดรับ กอง
พัฒนางานสาธารณสุข การดูแลสุขภาพจากอสม. สาธารณสุข
ในแตละชุมชน
มากขึน้
สอดคลองกับปญหา
สุขภาพ
-จํานวนชุมชนที่ได
ดําเนินงานตาม
โครงการแนวทาง
พระราชดําริไมนอยกวา
รอยละ 70

-การบริการดานสาธารณสุข กอง
เขาถึงประชาชนในชุมชนได สาธารณสุข
อยางครอบคลุม ประชาชนสามารถนําความรู
ดานสาธารณสุขมาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได ลด
การเกิดโรคภัยตางๆที่
สามารถปองกันได

หนาที่ 135

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.ให - อสม.ในพื้นที่เขตเมือง
20 โครงการฝกอบรมและ
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -อสม.ไดรับการอบรม
ศึกษาดูงานสําหรับอสม. สามารถปฏิบัติงานตาม
เทศบาลนคร
สัมมนาหรือฝกทักษะที่
เทศบาลนคร
บทบาทหนาที่ไดอยางมี
พระนครศรีอยุธยา
จําเปนในการปฏิบัติ
พระนครศรีอยุธยา
ประสิทธิภาพ
- คณะผูบริหารและ
หนาทีข่ องอสม. อยาง
-เพื่อแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
นอยคนละ 1 ครั้ง/ป
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานของอสม.
21 โครงการสุขาภิบาลอาหาร -เพื่อใหผูสัมผัสอาหารมี
สําหรับผูสัมผัสอาหาร
ความรูดานสุขาภิบาลอาหาร
และน้ําและสามารถนําไป
พัฒนาสถานประกอบการให
ไดมาตรฐาน

-จัดอบรมใหความรู
หลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารและน้ําใหกับผู
สัมผัสอาหาร ประเภท
รานอาหารแผงลอย การ
ตรวจประเมินมาตรฐาน
รานจําหนายอาหาร ฯลฯ

-

50,000

2,030,000

5,865,000

50,000

50,000

5,965,000 5,975,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-อสม.ไดรับความรูและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงานของ อส
ม.มีคุณภาพมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-ผูสัมผัสอาหารมีความรู กอง
50,000 -ผูสัมผัสอาหารมี
ความรูดานสุขาภิบาล ดานสุขาภิบาลอาหารและ สาธารณสุข
อาหารและน้ํา รอยละ น้าํ
80

5,975,000

หนาที่ 136

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเคราะห
- เพื่อใหการ
ใหความชวยเหลือประชาชนใน
200,000
200,000
300,000
300,000
ประชาชนผูประสบปญหา ชวยเหลือตอ
เขตเทศบาลที่ประสบสาธารณ
ความเดือดรอน
ประชาชนที่ประสบ ภัย เชนการมอบเงิน มอบ
ภัยในดานตางๆ
เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ
2 โครงการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอย

- เพื่อใหการ
ชวยเหลือครอบครัว
ผูมีรายไดนอย

-ใหความชวยเหลือครอบครัว
ผูมีรายไดนอย ในเขต
เทศบาลฯ เชน การมอบเงิน
ชวยเหลือหรือเครื่องอุปโภค
บริโภค

3 โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยแกคนพิการและ
ผูดอยโอกาส

-เพื่อซอมแซมที่อยู
อาศัยใหผูพิการและ
ดอยโอกาส

-ซอมแซมที่อยูอาศัยของผู
พิการและผูดอยโอกาสใน เขต
เทศบาลฯจํานวน 2 หลัง/ป

4 โครงการจัดหารถเข็น
สําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส

- เพื่อใหการ
ชวยเหลือและ
สงเคราะหผูพิการ
ยากไรและ
ผูดอยโอกาส

-จัดซื้อรถเข็นมอบใหผูพิการ
และผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาล จํานวน 10 คัน/ป

100,000

80,000

200,000

80,000

69,000

449,000

280,000

80,000

200,000

80,000

69,000

69,000

649,000

649,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)
300,000 - ประชาชนที่ประสบภัยใน -สามารถบรรเทาความ
กองสวัสดิการ
เขตเทศบาลไดรับความ
เดือดรอนของประชาชนที่
สังคม
ชวยเหลือจากเทศบาลฯ
ประสบสาธารณภัยตางๆได
ครบ100%
200,000 -ชวยเหลือครอบครัวผูมี
-ประชาชนที่เดือดรอน
รายไดนอยไรที่พึ่ง
เรงดวนไดรับการบรรเทา
ครอบครัวละไมเกิน 3,000 ทุกข
บาท ไมเกิน 3 ครั้ง ตอป
80,000

- การซอมแซมที่อยูอาศัย -คนพิการและดอยโอกาส กองสวัสดิการ
ใหคนพิการและ
มีคุณภาพชีวิตในการ
สังคม
ผูดอยโอกาสในชุมชนเขต ดํารงคชีวิดดีและปลอดภัย
เทศบาลฯจํานวน 2 หลัง/ป

69,000 - ผูพิการที่ยากไรและ
-คนพิการและ
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล ผูดอยโอกาสไดรับความ
สามารถชวยเหลือตัวเองได สะดวกสบายในการใช
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ชีวติ ประจําวัน

649,000

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

หนาที่ 137

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดแขงกีฬาชุมชน -เพื่อสงเสริมความสามัคคีใน
- การจัดแขงกีฬาในชุมชน
200,000
200,000
200,000
200,000
ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ
เขตเทศบาลฯ 66 ชุมชน

2 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ดานการพัฒนาศักยภาพ
ของสภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

-เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน
-เพื่อเปนศูนยกลางกลไก
ประสานความรวมมือของ
หนวยงานองคกร ภาคีเครือขาย
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
บทบาทและมีสวนรวมคิดเสนอ
แนวทางวางแผนดําเนินการ
ปองกันแกไขปญหาและจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ชุมชนและสังคม

-จัดอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาพรอม
เจาหนาที่ ที่ปรึกษา และ
ผูเกี่ยวของ

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 -จํานวนชุมชนที่เขา
รวมการแขงขันกีฬา
จํานวน 66 ชุมชน
200,000 - ผูเขารวมอบรมและ
ศึกษาดูงานมีความรู
เกี่ยวกับการบริหารสภา
เด็กและเยาวชน 100%

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ประชาชนมีความสามัคคี กองสวัสดิการ
และมีสุขภาพที่แข็งแรง
สังคม

-เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ และคณะ
ผูบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนไดรับความรูและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงานของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ และคณะ
ผูบริหารสภาเด็ก มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

หนาที่ 138

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรมและศึกษาดู -เพื่อใหชุมชนมีผูนําที่มีความรู -คณะกรรมการชุมชนและ
2,500,000 2,500,000
งานเสริมสรางศักยภาพ
ความสามารถในการบริหาร
ที่ปรึกษาชุมชน ทุกชุมชน
ความรู แกคณะกรรมการ จัดการชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน -เพื่อใหชุมชนมีผูนําที่มีภาวะ ไดรับการฝกอบรมและ
ในเขตเทศบาลทุกชุมชน ผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
เสียสละเพื่อสวนรวม
-เพื่อใหผูนําชุมชนมีแนวทางใน
การเสริมสรางความรัก ความ
สามัคคี ความรวมมือและความ
เขมแข็งของชุมชน มีแนวคิดใน
การจัดทําหรือตอยอดโครงการ
ตามหลักปรัชญาเศราฐกิจ
พอเพียง
4 โครงการครอบครัวอบอุน -เพื่อสรางภูมิคุมกันใหวัยเด็ก
และรณรงคแกไขปญหายา เยาวชนกลุมเสี่ยงในชุมชนตางๆ
เสพติดในชุมชน
เนน ครอบครัวที่มีประวัติยา
เสพติดและการใชความรุนแรง
ในเขตเทศบาลฯ

-ครอบครัวในชุมชน 66
แหงในเขตเทศบาลฯได
รวมกิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมอบรมและทัศน
ศึกษากิจกรรมปรับ
วิสัยทัศนกิจกรรมเพิ่ม
รายได ลดรายจาย

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,500,000 -คณะกรรมการชุมชน
และที่ปรึกษา ไดรับ
การฝกอบรม/สัมมนา
หรือฝกทักษะและการ
เรียนรูและนําองค
ความรูมารวมกับ
ชาวบานบูรณาการให
เกิดชุมชนเข็มแข็งยั่งยืน

200,000 1.มีกิจกรรมอบรม
และทัศนศึกษา
2.มีกิจกรรมปรับ
วิสัยทัศน
3.มีกิจกรรมเพิ่มรายได
ลดรายจาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-คณะกรรมการชุมชน
กองสวัสดิการ
และที่ปรึกษาชุมชนไดรับ
สังคม
ความรูและประสบการณ
ในการปฏิบัติงานมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน
-การปฏิบัติงานของชุมชน
มีคุณภาพมากขึ้น
-การคํานึงถึงการสราง
ความรูคุณธรรมการพัฒนา
ตนเองใหเปนแบบอยางที่ดี

1.ปญหาครอบครัวจาก' กองสวัสดิการ
เศรษฐกิจสังคมที่กดดัน
สังคม
ภาวะเด็กและเยาวชนใน'
เขตเทศบาลฯใหหันเหไป'สู
ยาเสพติด ลดนอยลง
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดกิจกรรมทุกวันพระขึ้น
20,000
20,000
5 โครงการวัดประชารัฐสราง -เพื่อดําเนินการสรางความ
สุขพัฒนาวัดตามแนวทาง รวมมือของบาน วัด โรงเรียน
15 ค่ํา หรือตามสมควร
5ส
ใหมีสวนรวม
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

200,000

400,000

3,120,000 3,120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 -จัดกิจกรรมไหวพระ
และสวดมนต
-ทํากิจกรรมรักษา
ความสะอาด
-กิจกรรมจิตอาสา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-บาน วัด โรงเรียน เกิด
การ'มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม'รวมกัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

3,120,000
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ลดจํานวนสุนัขและแมว
200,000
200,000
200,000
1 โครงการควบคุมประชากร -ควบคุมสุนัขและแมวเพศ
สุนัขและแมวเพศเมียโดย เมียในวัยเจริญพันธุโดยใชวิธี จรจัดลงไปเรื่อยๆและมี
วิธีศัลยกรรมในพื้นที่
ทําหมันสุนัขและแมวเพศเมีย การสํารวจประชากรของ
ทองเที่ยว
สัตวที่อยูในเขตพื้นที่
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
-ประชากรสุนัขและแมว
200,000 -ประชากรสุนัขและ
แมวเพศเมียไดรับการ เพศเมียไดรับการควบคุมมิ
ควบคุมมิใหมีการ
ใหมีการขยายพันธุเพิ่ม
ขยายพันธุเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น ลดจํานวนสุนัขจร
จัดในแหลงทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

2 โครงการสํารวจประชากร
สุนัขและฝงไมโครชิพ

-เปนการควบคุมประชากร
สุนัขในเขตเทศบาล

-ประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่สัญจรภายใน
เขตเทศบาลไมถูกกัดจาก
สุนัขในเขตเทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 -ไมมีสุนัขถูกปลอยใน -ไมมีประชาชนและ
ที่สาธารณะ โดยไมมี นักทองเที่ยวถูกกัดโดย
การควบคุม(ถูกบังคับ สุนขั จรจัดในที่สาธารณะ
โดยสายจูง)

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

-จัดกิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแก
สุนัขและแมว บาน วัด
โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ

-สุนัขและแมวที่อาศัยอยู
ตามบาน วัด โรงเรียน
สถานที่ราชการ ฯลฯ
ไดรับการฉีดวัคซีน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 -ประชากรสุนัขและ
แมวเพศเมียไดรับการ
ฉีดวัคซีน -ไมพบการ
เกิดโรคพิษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุข

-ประชากรสุนัขและแมว
ไดรับวัคซีนปองกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบา
- ไมพบโรคพิษสุนัขบาในสัตว
เลี้ยงในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคฉีด
-สุนัขและแมวที่อาศัยอยู
4 โครงการสัตวปลอดโรค
300,000
300,000
300,000
คนปลอดภัยจากโรคพิษ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ตามบาน วัด โรงเรียน
สุนัขบาตามพระปณิธาน ใหแกสุนัขและแมว บาน วัด
สถานที่ราชการ ฯลฯ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ
-จัดกิจกรรมทําทะเบียน
พระเจานองนางเธอเจาฟา
ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
-ลงบันทึกประชากรสุนัขและ
ราชกุมารี กรมพระศรี
แมวในระบบฐานขอมูล
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี
5

โครงการกอสรางสถานที่
กักกันสัตว

-เพื่อใหมีสถานที่กักสัตวจร -สัตวจรจัดไดรับการดูแล
จัดปองกันการเกิดโรคจากสัตว ตามหลักวิชาการ

-

500,000

- 20,000,000

-

1,000,000 21,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 -ประชากรสุนัขและ
แมวไดรับการฉีดวัคซีน
-ประชากรสุนัขและ
แมวไดรับการบันทึก
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล

- -จํานวนสัตวที่ไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ประชากรสุนัข และแมว
ไดรับการฉีดวัคซีน
-ประชากรสุนัข และ
แมวไดรับการบันทึกขอมูล
ในระบบฐานขอมูล

กอง
สาธารณสุข

-ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยจากโรค
ที่มาจากสัตวและปลอดภัย
จากสัตวจรจัด

กอง
สาธารณสุข

1,000,000
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสมทบเงินให
-เพื่อสนับสนุนการ
-ประชาชนในเขตเทศบาล
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดําเนินงานกองทุน
จํานวนประมาณ 60,000 คน
เทศบาลนคร
หลักประกันสุขภาพ
พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
2 โครงการสรางหลักประกัน - เพื่อสนับสนุนการ
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
ดําเนินงานโครงการ
สรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ
3 โครงการเสริมสราง
สวัสดิการสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ
4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส

- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ
- เพื่อเปนการดูแล
บรรเทาทุกขแกผูปวย
เอดส

- ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑที่
รัฐบาลกําหนดจํานวน 7,070
คน
-ผูพิการในเขตเทศบาลฯที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑที่
รัฐบาลกําหนดจํานวน 1,100
คน
-ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลฯที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑที่
รัฐบาลกําหนดจํานวน 18 คน

49,549,200

54,850,800

10,560,000

10,560,000

90,000

108,000

54,850,800

2565
(บาท)
1,650,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-เทศบาลจายเงิน
สมทบรอยละ 60 ของ
งบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ
54,850,800 54,850,800 -ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลฯไดรับงบ
สนับสนุน 100 %

10,560,000 10,560,000 10,560,000 -ผูพิการในเขต
เทศบาลฯ ไดรับงบ
สนับสนุน 100 %
108,000

108,000

108,000 -ผูปวยเอดสในเขต
เทศบาลฯไดรับงบ
สนับสนุน 100 %

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
-ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับการ
ดูแลสุขภาพในทุก
มิติ

กอง
สาธารณสุข

- ผูสูงอายุในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลฯไดรับ
สังคม
เบี้ย ยังชีพครบถวน

- ผูพิการในเขต
เทศบาลฯไดรับ
เบี้ยความพิการ
ครบถวน

กองสวัสดิการ
สังคม

- ผูปวยเอดสใน
เขตเทศบาลฯ
ไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบถวน

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
- เพื่อเปนการอนุรักษและ
100,000 500,000 500,000 500,000
1 โครงการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟาอยุธยามรดกโลก
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟา
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
อยุธยามรดกโลกประจําป
เอกลักษณไทยคุณคาของความ
2561-2565 ใหกับที่ทําการ
เปนไทยและสงเสริมภูมิปญญา
ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทองถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิง - เพื่อกระตุนจิตสํานึกของ
- บุคลากรทุกคนในหนวยงาน
วัฒนธรรม ประเพณี แหลง ขาราชการใหพยายามดูแลรักษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มรดกโลก
และปกปองทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยว โดยไมทําการใดๆ ที่
เปนผลเสียตอทรัพยากรการ
ทองเที่ยว
3 สงเสริมการทองเที่ยวทน.
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเผยแพรแหลงทองเที่ยว
ภายในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ภายในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

100,000

100,000 100,000

100,000

90,000

90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
500,000 - มีการจัดงานยอยศยิ่ง - การสนับสนุนการจัดงาน
ฟามรดกโลก ปละ 1
ยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก
ครั้ง โดยใหการอุดหนุน ยังเปนการสนับสนุนการ
แกหนวยงานภายนอก ทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง
เทศบาลในการจัดงาน

100,000 - บุคลากรของเทศบาล - บุคลากรในหนวยงานเห็น
ไดขอเขารับการ
คุณคาและหันมาให
ฝกอบรมอยางนอย 1ครั้ง ความสําคัญและมีสวน
รวมกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
90,000 จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ม นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นสราง
มากขึ้น
รายไดใหประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนาที่ 144

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เปนขอมูลการทองเที่ยว และ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ใน
50,000
50,000
4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว เทศบาล
จัดทําสื่อประชาสัมพันธการ'
รูปแบบตาง ๆไดแก แผนพับ
นครพระนครศรีอยุธยา
ทองเที่ยวเทศบาลนคร
ปายประชาและสื่อทาง
พระนครศรีอยุธยา
สารสนเทศ

5 ศูนยประชาสัมพันธและ
ใหบริการดานการ
ทองเที่ยวของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

- เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆใน
เขตเทศบาลฯ
- เพื่อเปนการสงเสริมดานการ
ทองเที่ยว

- จัดเจาหนาที่ประจําศูนย เพื่อ
ดําเนินการดังนี้
1.ใหบริการดานขอมูลการ
ทองเที่ยวตางๆในเขตเทศบาลฯ
2.ใหบริการชวยเหลือและ
ประสานงานใหนักทองเที่ยวกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือขอความ
ชวยเหลือตางๆ
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางเชน
แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ เพื่อ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
50,000 จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ม เทศบาลนคร
มากขึ้น
พระนครศรีอยุธยา มีสื่อ
ประชาสัมพันธดานการทิ่อง
เที่ยว ที่หลากหลาย
นักทองเที่ยวใหความสนใจ
และเขาถึงแหลงทองเที่ยวให
มากขึ้น
500,000 จํานวนความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่มาขอ
ใชบริการไมนอยกวา
รอยละ 100 ของ
จํานวนนักทองเที่ยวที่มา
ใชบริการทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
ปลัดเทศบาล

- แหลงทองเที่ยวตางๆในเขต กองวิชาการ
และแผนงาน
เทศบาลเปนที่รูจัดของ
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
- นักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจในการใหบริการทํา
ใหอยากกลับมาเที่วใหม
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-มอบเงินใหผูพิการและ
30,000
30,000
1 โครงการชวยเหลือเงินทุน -เพื่อใหคนพิการและ
ประกอบอาชีพแกผูพิการ ผูดอยโอกาสไดมีรายไดและมี ผูดอยโอกาสในเขต
และผูดอยโอกาส
อาชีพและสงเสริมใหความ
เทศบาลฯ จํานวน 6 ราย/ป
เปนอยูดีขึ้น
-เพื่อเปนการเพิ่มพูน
2 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานดานสรางความ ศักยภาพและเปดโลกทัศน
เขมแข็งสวัสดิการสังคม
ใหมๆเพื่อจะไดนํามาปรับปรุง
พัฒนาทองถิ่น ชุมชนใหมี
ความยั่งยืน มีความพรอม ใน
การพัฒนาเชิงธุรกิจ

-ผูสูงอายุที่เปนสมาชิก
องคกรตางๆ เชน ชมรม
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯได
ไปศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ
เพื่อนํามาประยุกตใชใน
ชุมชนของตนเอง

4,000,000 4,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
30,000 -คนพิการและ
- คนพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับการ ผูดอยโอกาสไดมีอาชีพ
ชวยเหลือ จํานวน 6 และมีรายไดมาเลี้ยง
ราย/ป
ครอบครัว
4,000,000 - เกิดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

-ผูสูงอายุมีกิจกรรมใน
ดานดูแลสุขภาพทั้ง
รางกายและจิตใจ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

-
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ฝกอาชีพดานตางๆตาม
600,000
600,000
1 โครงการสงเสริมอาชีพใน - เพื่อชวยแกไขปญหาดาน
ชุมชน
เศรษฐกิจใหแกประชาชนใน กลุมที่จัดตั้งขึ้นของชุมชน
เขตเทศบาลที่วางงาน รายได 66 แหงในเขตเทศบาล
ไมพอใหมีความเปนอยูที่ดี
นครพระนครศรีอยุธยา
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี และเพิ่มทักษะดาน
อาชีพในเขตเทศบาลฯ

-เพื่อเพิ่มคุณภาพและพัฒนา
ศักยภาพในการฝกอาชีพ
รวมถึงการศึกษาดูงานตาง
พื้นที่เพื่อนํามาศึกษา
วิเคราะหบูรณาการใหเกิด
ประโยชนและคุณภาพ

-นํากลุมสตรีในเขต
เทศบาลฯไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
- เพื่อเพิ่มทักษะดานกลุม
อาชีพของกลุมสตรีในเขต
เทศบาลฯ

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
600,000 -การจัดตั้งกลุมอาชีพ -ประชาชนมีทางเลือกใน
ในชุมชนในเขต
การประกอบอาชีพเพิ่ม
เทศบาลฯไมนอยกวา รายไดขยายโอกาส
10 กลุม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

200,000 -ผูนําสตรี จํานวน 66 - กลุมสตรีไดรับการ
กองสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ฝกอบรมและเพิ่มศักยภาพ
สังคม
ดานอาชีพเพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม มีหนวยงานตางๆเขารวมไมนอยกวา
2,000,000
1 จัดงานประเพณีแห
เทียนพรรษา
อันดีงามของไทย
20 หนวยงาน และประชาชนเขารวม
ไมนอยกวา 5,000 คน

2 จัดงานประเพณีหลอ
เทียนพรรษา

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย

มีหนวยงานตางๆและประชาชนเขารวม
ไมนอยกวา 1,000 คน

3 จัดงานประเพณี
สงกรานตกรุงเกา

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ - จัดงานประเพณีฯโดยมีประชาชนเขา
วัฒนธรรมในทองถิ่น
รวมไมนอยกวา 5,000 คน (ในปงบ
2561 - 2562)
- จัดงานประเพณีฯโดยมีประชาชนเขา
รวมไมนอยกวา 700 คน (ในปงบ
2562 - 2565)

4 จัดงานวันขึ้นปใหม

เพื่อสงเสริมประเพณีไทย - มีประชาชนเขารวมไมนอยกวา
ใหคงอยูตอไป
2,500 คน (ในปงบ 2561 - 2562)
- มีประชาชนเขารวมไมนอยกวา 500
คน (ในปงบ 2563 - 2565)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีหนวยงานตางๆเขา
รวมไมนอยกวา 20
หนวยงาน และ
ประชาชนเขารวมไม
นอยกวา 5,000 คน

ประชาชนรวมกันสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

สํานัก
การศึกษา

500,000 มีผูเขารวมกิจกรรมไม
ต่ํากวา 50% ของ
เปาหมายที่ตั้งไว

ประชาชนรวมกันสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

สํานัก
การศึกษา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000

500,000

500,000

3,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีประชาชนเขารวมตาม ประชาชนในทองถิ่นได
เปาหมายไมนอยกวา มีสวนรวมในการ
80 %
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณีไทยใหคงสืบ
ตอไป

สํานัก
การศึกษา

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 มีประชาชนเขารวมตาม ประชาชนไดเขารวม
เปาหมายไมนอยกวา กิจกรรมทําบุญเนื่องใน
80 %
วันขึ้นปใหม

สํานัก
การศึกษา

หน้าที� 148

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5 จัดงานประเพณีวันลอย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม มีประชาชนเขารวมไมนอยกวา 3,000
กระทง
อันดีงามของไทย
คน (ในปงบ 2561 - 2562)
- มีประชาชนเขารวมไมนอยกวา 700
คน (ในปงบ 2563 - 2565)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
1,000,000 มีประชาชนเขารวมตาม ประชาชนรวมกันสืบ
เปาหมายไมนอยกวา สานวัฒนธรรมอันดีงาม
80 %
ของไทย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

หน้าที� 149

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ผูบริหาร บุคลากรของ
400,000
200,000
1 โครงการ ทองถิ่นอาสา - เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน เทศบาลนคร
ปลูกปาเฉลิมพระ
พระมหากษัตริย
เกียรติ “จิตอาสา
พระนครศรีอยุธยา สมาชิก
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและพื้นที่ สภาองคกรปกครองสวน
สรางปา รักษน้ํา”
สาธารณะ เพื่อเปนแหลงตนน้ําในการ ทองถิ่น จิตอาสา ประชาชน
อุปโภค บริโภคและทําการเกษตร
ภาคเอกชนในพื้นที่รวม
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในสังกัด
ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ในเขตเทศบาล และ
ตลอดจนมวลชนในเขตเทศบาลนคร
กิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ
พระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพื่อสรางความรักความสมัครสมาน
สามัคคี “รวมคิด รวมทํา” ของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
และกลุมมวลชนในทองถิ่น

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. โดยมี
ประชาชน พนักงาน
เทศบาล เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
500 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เปนการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันระมหากษัตริย - เพิ่มพื้นที่
ปาใหกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ
เพื่อเปนแหลงน้ําในการอุปโภค
บริโภคและทํา
- หนวยงานในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ตลอดจน
ภาคเอกชน และมวลชนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได
ตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ เกิดความรักความสามัคคี
“รวมคิด รวมทํา” ของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และกลุมมวลชน
ในทองถิ่น

สํานักปลัด

หนาที่ 150

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
2 โครงการปลูกปาเฉลิม - เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและ - ผูบริหาร บุคลากรของ
พระเกียรติ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
เทศบาลนคร
สถาบันพระมหากษัตริย
พระนครศรีอยุธยา สมาชิก
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและ สภาองคกรปกครองสวน
พื้นที่สาธารณะ เพื่อเปนแหลงตนน้ํา ทองถิ่น จิตอาสา ประชาชน
ในการอุปโภค บริโภคและทํา
ภาคเอกชนในพื้นที่รวม
การเกษตร
ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในสังกัด ในเขตเทศบาล และ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ
ตลอดจนมวลชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพื่อสรางความรักความสมัคร
สมานสามัคคี “รวมคิด รวมทํา”
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และกลุมมวลชน
ในทองถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
150,000 - มีการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. โดยมี
ประชาชน พนักงาน
เทศบาล เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
500 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เปนการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย - เพิ่ม
พื้นที่ปาใหกับชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ เพื่อเปนแหลงน้ําใน
การอุปโภค บริโภคและทํา
การเกษตร
- หนวยงานในสังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
ตลอดจนภาคเอกชน และ
มวลชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการอนุรักษรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เกิดความรักความสามัคคี
“รวมคิด รวมทํา” ของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และกลุม
มวลชนในทองถิ่น

สํานักปลัด

หนาที่ 151

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
5,000,000 3,500,000 3,500,000
1 โครงการจางเหมาบริการ -เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ -จางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกหรือ
เรียบรอยของบานเมือง
บุคคลภายนอกหรือ
บริษัทเอกชนทําความ
บริษัทเอกชนทําความ
สะอาด กวาดทางเทา
สะอาด กวาดทางเทา
กวาดตลาด กวาดถนน
กวาดตลาด กวาดถนน
และที่ทางสาธารณะภายใน
และที่ทางสาธารณะภายใน
เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
3,500,000 -ถนน ทางเทา ตลาด
ทอระบายน้ํา และที่
ทางสาธารณะสะอาด
มากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เกิดความเปนระเบียบ กอง
เรียบรอยของบานเมือง
สาธารณสุข
-ประชาชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้อตางๆ

2 โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยทั่วไป

-เพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ -มีการดําเนินกิจกรรมการ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแตตนทาง
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อนํากลับไปใชประโยชน เพื่อนํากลับมาใชประโยชน
ใหม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 -มีปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงและมีการนํา
กลับมาใชประโยชน
เพิ่มมากขึ้น

-ประชาชนในชุมชน
กอง
สถานที่ราชการ โรงเรียนมี สาธารณสุข
การดําเนินกิจกรรมดาน
การลด การคัดแยกและ
การนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชประโยชนใหม

3 โครงการคัดแยกของเสีย
อันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป

-เพื่อใหมีการคัดแยกของเสีย
อันตรายชุมชนออกจากขยะ
มูลฝอยทั่วไปและเก็บ
รวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชนแลวนําไปรีไซเคิลบําบัด
หรือกําจัดอยางถูกตอง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 -ชุมชนในเขตเทศบาล
สามารถคัดแยก และ
เก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชนออก
จากขยะมูลฝอยทั่วไป
ไมนอยกวา รอยละ 50

-ประชาชนในชุมชน
กอง
สถานที่ราชการ โรงเรียน สาธารณสุข
สถานประกอบการมีการ
ดําเนินกิจกรรมดานการลด
การคัดแยกและการนําไป
รีไซเคิลบําบัดหรือกําจัด
อยางถูกตอง

-ชุมชนในเขตเทศบาลมี
การรวบรวมรณรงค
ประชาสัมพันธ การคัด
แยกและเก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายชุมชนออก
จากขยะมูลฝอยทั่วไป

หนาที่ 152

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จายคาดําเนินการฝงกลบ
4 โครงการการบริหารจัดการ -เพื่อเปนคาใชจายในการ
3,650,000
3,650,000 5,050,000 5,050,000
ฝงกลบขยะ
ดําเนินการฝงกลบขยะ
ขยะใหแกองคการบริหาร
สวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกหรือ
บริษัทเอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอย ภายในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

- เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง

- จางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกหรือ
บริษัทเอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอย ภายในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

6 โครงการลอกทอระบายน้ํา - เพื่อแกไขปญหาการอุดตัน ดําเนินการลอกทอระบาย
ในเขตเทศบาล
ของเศษขยะและไขมันในทอ น้าํ บริเวณ
ระบายน้ํา
- ตลาดเจาพรหม
- ถนนอูทอง
- ซอยโรงฆาสัตว

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
5,050,000 -คาใชจายดําเนินการ -เกิดความเปนระเบียบ
ฝงกลบขยะมูลฝอย
เรียบรอยของบานเมือง
ถูกตอง ครบถวน
-ประชาชนปลอดภัย
จากการติดเชื้อตางๆ

13,800,000 13,800,000 13,800,000 - ถนนทางเทา ตลาด
ทอระบายน้ํา และที่
ทางสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามี
ความสะอาดมกาขึ้น
2,000,000 2,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

- เกิดความเปนระเบียบ กอง
เรียบรอยของบานเมือง
สาธารณสุข
- ประชาชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้อตางๆ

2,000,000 - การระบายน้ํา
- ทอระบายน้ํา/คูคลอง กองชาง
คลองตัวไมเกิดน้ําทวม สะอาดไมมีขยะไรไขมัน
สุขาภิบาล
ขังในชวงฝนตก
- การระบายน้ําในชวงฤดู
- ปริมาณไขมันที่
ฝนมีความคลองตัวและไม
จัดเก็บไดไมนอยกวา มีปญหาน้ําทวมขัง
100% ของคา
เปาหมายที่กําหนด

หนาที่ 153

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง - อาคารสํานักงานเทศบาล
500,000
1 โครงการบํารุงและ
สิ่งกอสรางอันเปนทรัพยสินของ สามารถใชงานไดอยางมี
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งชํารุด
เสียหาย ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

ประสิทธิภาพและเปนไปตาม
ระเบียบ
- ซอมแซมสวนที่ชํารุดและ
เสียหายใหสามารถใชงานได

2 โครงการกอสรางโรงเก็บ
พัสดุ

- เพื่อประหยัดพื้นที่ในการ
- จัดสรางโรงเก็บพัสดุตาม
จัดเก็บเอกสารของสํานักงาน แบบ

3 โครงการกอสรางทางลาด
สําหรับคนพิการอาคาร
สํานักงานเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

- เพื่ออํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
และประชาชนทั่วไปที่
เดินทางมาติดตอประสานงาน
หรือมารับบริการกับสํานักงาน
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

- กอสรางทางลาดคนพิการ
ขนาด กวาง 1.20 เมตร ยาว
10.00 เมตร พรอมราว
แสตนเลส เสนผาศูนยกลาง 2
นิ้ว ดานหนาอาคารสํานักงาน
- ปรับปรุงบรรไดทางขึ้นและ
ประตูกระจกดานหนา
สํานักงานใหเปนระบบไฟฟา

400,000

700,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- อาคารสํานักงานอัน
เปนทรัพยสินในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานสํานัก
ปลัดเทศบาล

- อาคารสํานักงาน
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดประโยชนแก
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

- มีสถานที่สําหรับเก็บ - มีความเปนระเบียบและ
เอกสารหรืออุปกรณ ประหยัดเนื้อที่การใชงาน
ตางๆของสํานักงาน

สํานักปลัด

- กอสรางทางลาดคน - ผูพิการและผูสูงอายุ
พิการตามแบบที่
ไดรับความสะดวกในการ
กําหนด 100%
ติดตอราชการลดการเกิด
อุบัติเหตุสําหรับผูพิการ
และผูสูงอายุ

สํานักปลัด

หนาที่ 154

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ปรับปรุงลานจอดรถ
1,000,000
4 โครงการปรับปรุงลานจอด - เพื่อสําหรับจอดรถยนต
รถเทศบาลนคร
และรถจักรยานยนต
เปลี่ยนหลังคา ปรับพื้น เท
พระนครศรีอยุธยา
สวนกลาง ของเทศบาล และ พื้น พรอมปรับปรุงโครง
บุคลากรของหนวยงาน
เหล็ก จํานวน 4 หลัง
เทศบาล
- กอสรางลาดจอดรถใหม
จํานวน 2 หลัง
- ติดตั้งไมกั้นรถยนต
อัตโนมัติ จํานวน 2 ชุด
บริเวณทางเขา - ออก
5 ปรับปรุงหองประชุมคณะ
ผูบริหารและหองประชุม
สภา

- เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
หองประชุมคณะผูบริหารและ
หองประชุมสภาอันเปนทรัพยสิน
ของสํานักปลัดซึ่งชํารุดเสียหาย
ใหใชงานไดตามปกติ

1.ปรับปรุงซอมแซมหอง
ประชุมคณะผูบริหารและ
หองประชุมสภา พรอมเดิน
ระบบไฟฟา และซอมแซม
หลังคาที่เปนรอยรั่วพรอม
ติดตั้งหลังคาเมทัลชีส
2. จัดซื้อครุภัณฑเกาอี้บุนวม
พนักพิงสูง จํานวน 38 ตัว ,
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
30,000 BTU จํานวน 6 ตัว
, จอ LED -ขนาด 60x100
นิ้วพรอมอุปกรณ จํานวน 1
ชุด

4,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ปรับปรุงลานจอด
รถยนตและ
รถจักรยานยนต
ตามแบบที่กําหนด
100%

- ความเปนระเบียบใน
การจอดรถยนตและ
รถจักรยานยนต

สํานักปลัด

- อาคารสํานักงานอัน
เปนทรัพยสินในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานสํานัก
ปลัดเทศบาล

- อาคารสํานักงาน
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดประโยชนแก
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

หนาที่ 155

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อใหมีอาคาร ค.ส.ค.
- กอสรางอาคาร ค.ส.ล.
30,000,000
1 โครงการกอสรางอาคาร
กองสาธารณสุขใหม
ขนาด 2 ชั้น ทดแทนที่เดิม ขนาด 2 ชั้น ตามแบบ
จากสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม แปลนที่กําหนด
มาก

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- อาคาร ค.ส.ล.
ขนาด 2 ชั้น ถูกตอง
ตามแบบแปลน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- อาคารกองสาธารณสุข
กอง
ใหมมีความสวยงาม
สาธารณสุข
เหมาะสมในการอํานวย
ความสะดวกใหแก
เจาหนาที่และผูมารับบริการ

หนาที่ 156

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
1 วางทอระบายน้ํา Æ0.60 - วางทอระบายน้ําหมูบาน - วางทอระบายน้ําคสล.Æ
ม. หมูบานชุมเงิน เชื่อม
ชุมเงินและพื้นที่ขางเคียง
0.60 ม. ยาว 130 ม.
คลองเมือง
- ลดปญหาน้ําทวมขัง
พรอมบอพัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ลดปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนลงไมนอย
กวา 50 หลังคาเรือน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ลดปญหาน้ําทวมขัง
หมูบานชุมเงินและพื้นที่
ขางเคียง

กองชาง
สุขาภิบาล

2 โครงการซอมแซมสถานี
สูบน้ําคลองมะขามเรียง

- เพื่อซอมแซมอุปกรณ
ไฟฟาและตูควบคุมไฟฟา
ชํารุด

- ซอมแซมระบบไฟฟา
- ซอมแซมตูควบคุมไฟฟา
- ซอมแซมหมอแปลงไฟฟา

-

-

500,000

-

-

- สรางความมั่นคง
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบบปองกันน้ําทวม ทํางานของสถานีสูบน้ํา
พื้นที่เศรษฐกิจของเกาะ
เมือง

กองชาง
สุขาภิบาล

3 โครงการซอมแซมสถานี
สูบน้ําคลองทอดานใต

- เพื่อซอมแซมอุปกรณ
ไฟฟาและตูควบคุมไฟฟา
ชํารุด

- ซอมแซมระบบไฟฟา
- ซอมแซมตูควบคุมไฟฟา
- ซอมแซมหมอแปลงไฟฟา

-

-

500,000

-

-

- สรางความมั่นคง
ระบบปองกันน้ําทวม
โบราณสถานและ
โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา

- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของสถานีสูบน้ํา

กองชาง
สุขาภิบาล

4 โครงการซอมแซมสถานี
สูบน้ําคลองทอดานเหนือ

- ซอมระบบสูบน้ําเขาพื้นที่ - ซอมตูควบคุมไฟฟา
เกาะเมือง
จํานวน 2 ชุด
- ซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
ขนาด 55 KW จํานวน 2
ตัว

-

-

500,000

-

-

- นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

- รักษาระบบนิเวศทาง
น้ําบึงพระรามคลองทอ
และสวนสมเด็จฯ

กองชาง
สุขาภิบาล

หนาที่ 157

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ซอมตูควบคุมไฟฟา และ - ซอมแซมระบบไฟฟา
500,000
5 โครงการซอมแซมสถานี
สูบน้ําคลองมหาไชย 2
ประตูระบายน้ํา
ตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา
- ซอมแซมบานประตู
ระบายน้ํา

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ลดพื้นที่น้ําทวมขัง
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ชุมชนขางคลองมหาไชย ระบบระบายน้ําคลองมหา
ไชย

กองชาง
สุขาภิบาล

6 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลอง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน - ซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
ทอดานใต และสถานีสูบ การระบายน้ําและปองกัน คลองทอ หมายเลข 1,2,3
น้ําคลองมะขามเรียง
น้ําทวม
- เพื่อลดปญหา
กระแสไฟฟาขัดของระหวาง
ฝนตกหนัก

-

-

-

3,000,000

-

- ลดปญหาน้ําทวมขัง - เพื่อใหประชาชนเกิด
ในเขตเทศบาลฯ
ความเชื่อมั่นในระบบ
ปองน้ําทวม
- ลดความเสี่ยงน้ําทวม
เนื่องจากกระแสไฟฟา
ขัดของ

กองชาง
สุขาภิบาล

7 โครงการติดตั้งเครื่องกวน
น้ํา ( LOW SPEED
MIXERS ) บอเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสีย

-

-

-

8,000,000

-

- เพิ่มประสิทธิภาพ
การบําบัดน้ําเสีย

กองชาง
สุขาภิบาล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เติมอากาศ ระบบบําบัดน้ํา
เสีย
- ลดคากระแสไฟฟาระบบ
เติมอากาศ

- จัดหาพรอมติดตั้งเครื่อง
กวนน้ํา (LOW SPEED
MIXERS) ขนาด 2.30 KW
380V 3 Phase จํานวน
8 ชุด

- ลดคากระแสไฟฟาใน
การบําบัดน้ําเสีย
- ลดจํานวตะกอนในบอ
เติมอากาศ
- เพิ่มปริมาณน้ําเสียใน
บอเติมอากาศ

หนาที่ 158

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน - จัดหาเครื่องสูบน้ําเสีย
14,000,000
8 โครงการปรับปรุงเครื่อง
สูบน้ําเสียสถานีวัดเสนา
การสูบน้ําเสีย และรวบรวม ขนาดไมนอยกวา 80 KWH
สนาราม (PS1)
น้ําเสีย
14.5 m. Q 1620 m³
จํานวน 4 ชุด
- จัดหาตูควบคุมเครื่อง
สูบน้ําเสีย จํานวน 4 ชุด
พรอมตูเมนชนิดกันน้ํา
9 ปรับปรุงถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีตชุมชนสถานี
รถไฟ
14°21'25.7"N
100°34'52.5"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 3.10 ม.
ยาวประมาณ 242.58 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา752
ม2 พรอมทาสี ตีเสน
จราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ กําหนด

10 กอสรางกําแพงปองกันน้ํา
ทวม ชุมชนวังแกว
14°22'07.8"N
100°33'51.9"E

- เพื่อแกไขปญหาความ
- ดําเนินการกอสราง
เดือดรอนของประชาชนใน กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนวังแกว จากปญหาน้ํา สูง 2.00 ม. ยาว140 ม.
ทวมขังซ้ําซาก
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

459,000

500,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ลดการชํารุดของ
- น้ําในคลองมะขามเรียง
เครื่องสูบน้ําเสียและน้ํา สะอาด
เสียไหลลงสูคลอง
- สงเสริมการทองเที่ยว
มะขามเรียงและแหลง
น้ําอื่นๆ

กองชาง
สุขาภิบาล

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว242.58 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
752 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชอง

- กําแพงคอนกรีตเสริม - ประชาชน ซึ่งอาศัยอยู
เหล็ก ที่ไดรับ
ในชุมชนมีความเปนอยู
มาตรฐานตามแบบที่ และสุขลักษณะที่ดีขึ้น
กําหนด100%

กองชอง

หนาที่ 159

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนอูทอง

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
ประวัติศาสตรใหมีสภาพ
แข็งแรงปลอดภัยมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย - เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงเสนทางจราจร
ใหมีความเปนมาตรฐาน
สามารถแกปญหาการติดและ
เรงระบายเพื่อการจราจรที่ดีขึ้น

- ปรับปรุงถนน ปูผิวจราจร
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณถนนอูทองชวง1. งาน
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนอูทอง
(สะพานปรีดีย- สะพานมหา
ไชย 2) ยาว 1,100 ม. กวาง
8.00-14.50ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 14,388 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 2.งาน
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีตถนนอูทอง
(สะพานคลองทอ-สะพานวัด
สระมณฑล) ยาว 2,078 ม.
กวาง 7.00-13.00 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 25,337.50ตร.
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
3.งานปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนอู
ทอง (แยกวัดวรโพธิ-์ วัด
ธรรมิกราช) ยาว 650 ม.
กวาง 10-15 ม. พื้นที่ไม
นอยกวา 7,380 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.

16,480,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- เสนทางจราจรไดรับ
การพัฒนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค
- รอยละที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
เสนทางที่ไดรับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัย
- รอยละที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียนตางๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยและไดรับความ
สะดวกสบายในการใช
เสนทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนาที่ 160

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงระบบโครงสราง
พื้นฐานและจัดระบบ
สาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรใหไดรับค
วามะดวกและปลอดภัย
- เพื่อปรับปรุงระบบโครงสราง
13 ปรับปรุงถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีตชุมชนวัดหนาพระ พื้นฐานและจัดระบบ
สาธารณูปโภคภายในเขต
เมรุ
เทศบาลฯ
14°21'44.0"N
- เพื่อแกไขปญหาความ
100°33'22.9"E
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรใหไดรับค
วามะดวกและปลอดภัย
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนที่เสียหาย
14 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ให
กลับสูสภาพที่สวยงามดังเดิม
อนุสาวรียสมเด็จพระศรี
- เพื่อเสริมสรางความเปน
นครินทรฯ
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

12 ปรับปรุงถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีตซอยโรงถาน
ชุมชนปากน้ําแมเบี้ย
14°21'20.7"N
100°34'52.5"E

14°34'37.8"N
100°55'12.2"E

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย0.05 ม.
กวาง 4.50 ม.ยาวประมาณ
498.00 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา2,241 ม2 พรอมทาสีตี
เสนจราจร ตามรูปแบบรายการ
ที่เทศบาลฯกําหนด

-

895,000

-

-

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด มีความยาว
498.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 2,241 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปนระเบียบ
และปลอดภัยตอการสัญจร
ของประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ยอ0.05 ม.
กวาง 3.20 ม.ยาวประมาณ
72.81 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
233 ม2 พรอมทาสี ตีเสน
จราจร ตามแบบรูปรายการที่
เทศบาลฯ กําหนด

-

74,000

-

-

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด มีความยาว
72.81 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 233 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปนระเบียบ
และปลอดภัยตอการสัญจร
ของประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

- ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟา
แสงสวางโคมไฟLED ขนาดไม
นอยกวา105วัตต จํานวน 10
โคม
- ซอมแซมสะพาน จํานวน 2
จุด
- ซอมแซมศาลา จํานวน 2 หลัง
- ติดตั้งระบบรดน้ําปลูกไมยืน
ตนและไมดอกไมประดับ ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

-

-

- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ขนาดไมนอยกวา 105
วัตต ซอมแซมสะพาน
ซอมแซมศาลาและ
ระบบภูมิทัศนโดยรอบ

- เกิดสภาพภูมิทัศน
เมืองที่มีความเปน
ระเบียบสวยงามสะดวก
และปลอดภัย ตอการ
สัญจรของประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

-

4,000,000

หนาที่ 161

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนซอยธาริณี (ซอย
ทาวนเฮาส)

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
ประวัติศาสตรใหมีสภาพ
แข็งแรงปลอดภัยมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนทาง
จราจรใหมีความเปนมาตรฐาน
สามารถแกปญหาการติดและ
เรงระบายเพื่อการจราจรที่ดีขึ้น

- ปรับปรุงถนน ปูผิวจราจร
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนซอยธาริณี (ซอยทาวน
เฮาส) กวาง 4.90 ม. ยาว
56.80 ม. พื้นที่ไมนอยกวา
278.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.05 ม.

16 ติดตั้งไฟฟา LED บริเวณ
ชุมชนมงคลทรัพย
14°36'34.8"N
100°56'56.5"E

- เพื่อใหประชาชนและ
นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง
ในยามค่ําคืน ดวยความสะดวก
และปลอดภัย

- ดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางโคมไฟ LED พรอมกิ่งจับ
ขนาดไมต่ํากวา 105 วัตต
จํานวน28 ชุด ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

17 กอสรางเสาไฮแมส พรอม
อุปกรณไฟฟา

- เพื่อใหประชาชนและ
- ดําเนินการกอสรางเสาไฮ
นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง แมสพรอมติดตั้งอุปกรณไฟฟา
ในยามค่ําคืนดวยความสะดวก จํานวน 12 ตน ภายในเขต
และปลอดภัย
เทศบาล

18 จางออกแบบระบบโครงสราง - เพื่อออกแบบระบบ
พื้นฐานภายในเขตเทศบาลฯ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายในเขต
เทศบาลฯ

- ดําเนินการจางออกแบบ
ระบบโครงสรางพื้นฐาน
ภายในเขตเทศบาลตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

2564
(บาท)

2565
(บาท)

90,000

1,002,900

12,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เสนทางจราจรไดรับ
การพัฒนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค
- รอยละที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
เสนทางที่ไดรับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัย
- รอยละที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียนตางๆ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยและไดรับความ
สะดวกสบายในการใช
เสนทาง

กองชาง

- ระบบไฟฟาไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหได
มาตรฐาน

- เกิดสภาพภูมิทัศนเมืองที่
มีความเปนระเบียบสวยงาม
สะดวกและปลอดภัย ตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

6,500,000 - ระบบไฟฟาไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหได
มาตรฐาน

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
ในการสัญจรไปมาในยามค่ํา
คืน

กองชอง

- ระบบโครงสรางพื้นฐาน - เกิดความสะดวกและ
ในเขตเทศบาลไดรับการ ปลอดภัยตอการสัญจรของ
ออกแบบตามรายการที่ ประชาชนและนักทองเที่ยว
กําหนด

กองชาง

1,002,900

หนาที่ 162

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชํารุด - ดําเนินการปูแอสฟลท
104,800
19 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ซอยวัดเสนาสนารามฯ
ใหสามารถใชงานได
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
14°36'15.6"N
โดยสะดวกและปลอดภัย 0.05 ม. กวาง 3.00 ม.
100°57'22.1"E
- เพื่อเสริมสรางความเปน ยาวประมาณ 70.00 ม.
ระเบียบเรียบรอยและ
หรือมีพื้นไมนอยกวา210
สวยงาม
ม2 พรอมทาสี ตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กําหนด
20 ปูแอสฟลทติกคอนกรีต
ซอมทางเชื่อมโรงเรียน
เทคโนโลยีหัวแหลม โรงเรียนประตูชัย
14°35'86.7"N
100°55'06.5"E

- ปรับปรุงถนนเดิมที่ชํารุด
ใหสามารถใชงานได
โดยสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเสริมสรางความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
สวยงาม

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 5.00 ม.
ยาวประมาณ 86.20 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา507
ม2 พรอมทาสี ตีเสน
จราจร เสริมปากบอพักค
สล. จํานวน 5 บอ ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

-

199,800

-

2564
(บาท)

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว70.00 ม.
หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา
210 ม2

- เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการสัญจร
ของประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว86.20 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
507 ม2พรอมเสริม
ปากบอพักคสล. 5 บอ

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 163

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
113,000
21 ปรับปรุงถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีตชุมชนโรจนะ โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
14°21'12.1"N
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง 3.80 ม.
100°34'48.6"E
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาวประมาณ 86.84 ม.
- เพื่อแกไขปญหาความ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา330
เดือดรอนของประชาชนที่ใช ม2 เสริมปากบอพัก
เสนทางในการสัญจรให
จํานวน 5 บอ พรอมทาสีตี
ไดรับความสะดวกและ
เสนจราจร ตามรูปแบบที่
ปลอดภัย
เทศบาลฯ กําหนด
22 ปรัปบรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนมงคลทรัพย
14°22'09.0"N
100°33'45.2"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย0.15
ม. กวาง 4.20 ม.ยาว
ประมาณ 170.95 ม.หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 718 ม
2 พรอมทาสี ตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

225,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว86.84 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
330 ม2พรอมเสริม
ปากบอพักคสล. 5 บอ

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว170.95 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
718 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 164

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
- ปรับปรุงถนน ปูผิว
139,000
23 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติก คอนกรีตถนน
เสนทางประวัติศาสตรใหมี จราจรดวยแอสฟลทติกคอ
ซอยหมูบานกรุงเกา
สภาพแข็งแรงปลอดภัยมี นกรีตถนนซอยหมูบานกรุง
ความเปนระเบียบเรียบรอย เกา กวาง 5.00 ม. ยาว
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
86.00 ม. พื้นที่ไมนอย
เสนทางจราจรใหมีความ
กวา 430.00 ตร.ม. หนา
เปนมาตรฐานสามารถ
เฉลี่ย 0.05 ม.
แกปญหาการติดและเรง
ระบายเพื่อการจราจรที่ดีขึ้น

24 ปรับปรุงถนนซอยชุมชน
คลองทราย
14°36'76.8"N
100°58'16.9"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง 3.00 7.00ม. ยาว 459.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,825 ม2 พรอมทาสี ตี
เสนจราจรและเครื่องหมาย
จราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- เสนทางจราจรไดรับ - ประชาชนและ
การพัฒนาใหเปนไป นักทองเที่ยวมีความ
ตามวัตถุประสงค
ปลอดภัยและไดรับความ
- รอยละที่ลดลงของ สะดวกสบายในการใช
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เสนทาง
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
เสนทางที่ไดรับ
มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย
- รอยละที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียนตางๆ

1,100,000 - ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหได
มาตรฐานที่กําหนด
ยาว 459 ม.หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา
2,825 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชอง

หนาที่ 165

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
2,170,000
25 ปรับปรุงถนนซอยชุมชน
นิมิตรใหม
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
14°37'73.0"N
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง5.40 100°58'64.4"E
ภายในเขตเทศบาลฯ
6.00 ม. ยาว 943.00 ม.
- เพื่อแกไขปญหาความ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 5,403 ม2 พรอมทาสี ตี
เสนทางในการสัญจรให
เสนจราจรและเครื่องหมาย
ไดรับความสะดวกและ
จราจร ตามรูปแบบ
ปลอดภัย
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
26 ปรับปรุงถนนซอยชุมชน
บานเกาะ หมูที่ 1
14°37'59.1"N
100°58'54.6"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง3.00 5.80 ม. ยาว 981.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,297ม2 พรอมทาสี ตี
เสนจราจรและเครื่องหมาย
จราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

-

1,720,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหได
มาตรฐานที่กําหนด
ยาว 943 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา
5,403 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน

กองชอง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหได
มาตรฐานที่กําหนด
ยาว 981 ม.หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา
4,297 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน

กองชอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 166

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการกอสรางปู
378,400
27 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีตซอยสเต็กบาน โครงสรางพื้นฐานและ
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
ขุน
จัดระบบสาธารณูปโภค
เฉลี่ย 0.05 ม. กวาง4.00
จุดเริ่มตน 14°20'31.3"N ภายในเขตเทศบาลฯ
ม. ยาว 187.00 ม.หรือ
100°32'48.9"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
มีพื้นที่ไมนอยกวา748.00
จุดสิ้นสุด 14°20'31.3"N เดือดรอนของประชาชนที่ใช ม2 พรอมทาสีตีเสนจราจร
100°32'47.1"E
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
28 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนนวัด
กุฎีทอง
จุดเริ่มตน 14°21'50.4"N

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
100°34'01.3"E
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
จุดสิ้นสุด 14°21'43.1"N เสนทางในการสัญจรให
100°33'37.9"E
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 6.00 ม.
ยาว 728.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 4,368
ม2 พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

1,320,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
- ประชาชนสัญจรไปมา
ปรับปรุงไดตาม
สะดวกมีความเปน
มาตรฐานที่กําหนด มี ระเบียบและปลอดภัยตอ
ความยาว187.00 ม. การสัญจรของประชาชน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
748.00 ม2

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
- ประชาชนสัญจรไปมา
ปรับปรุงไดตาม
สะดวกมีความเปน
มาตรฐานที่กําหนด มี ระเบียบและปลอดภัยตอ
ความยาว728.00 ม. การสัญจรของประชาชน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,368 ม2

กองชาง

หนาที่ 167

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ดําเนินการเทคอนกรีต
373,000
29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม - เพื่อปรับปรุงระบบ
เหล็กซอยอุดมศิลป
โครงสรางพื้นฐานและ
เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย0.15
จุดเริ่มตน 14°21'41.1"N จัดระบบสาธารณูปโภค
ม. กวาง 4.00 ม.ยาว
100°34'17.3"E
ภายในเขตเทศบาลฯ
128.00 ม. มีพื้นที่ไมนอย
จุดสิ้นสุด 14°21'49.7"N - เพื่อแกไขปญหาความ
กวา 512 ม2 พรอมทาสี
100°34'09.7"E
เดือดรอนของประชาชนที่ใช ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
เสนทางในการสัญจรให
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย
30 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบโครง
ติกคอนกรีตถนนซอย 8 สรางพื้นฐานและจัดระบบ
จุดเริ่มตน 14°21'32.9"N สาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลฯ
100°34'38.5"E
จุดสิ้นสุด 14°21'43.0"N - เพื่อแกไขปญหาความ
100°34'37.3"E เดือดรอนของประชาชน
ที่ใชเสนทางในการสัญจร
ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 12.80 17.00 ม. ยาว 305.00
ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,335,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่ กําหนด มี
ความยาว 128.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
512 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
305.00 ม. หรือมีพื้นที่

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา

กองชาง

ไมนอยกวา 4,896 ม2 ชนและนักทองเที่ยว

2

4,896 ม พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

หนาที่ 168

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบโครง - ดําเนินการปูแอสฟลท
1,283,000
ติกคอนกรีตถนนซอยโรง สรางพื้นฐานและจัดระบบ ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
งานสุรา 1
สาธารณูปโภคภายในเขต 0.05 ม. กวาง 6.00 ม.
จุดเริ่มตน 14°21'43.1"N เทศบาลฯ
ยาว 775.00 ม.
100°33'33.5"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ที่ใชเสนทางในการสัญจร
ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

4,650 ม2 พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

- เพื่อปรับปรุงระบบโครง
สรางพื้นฐานและจัดระบบ
สาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลฯ

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 3.00 6.80 ม. ยาว 264.00 ม.

จุดสิ้นสุด 14°21'44.3"N เดือดรอนของประชาชน
100°33'11.0"E

32 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนซอยโรง
งานสุรา 2
จุดเริ่มตน 14°21'02.4"N

- เพื่อแกไขปญหาความ
100°33'03.1"E
จุดสิ้นสุด 14°20'54.1"N เดือดรอนของประชาชน
100°32'58.2"E

ที่ใชเสนทางในการสัญจร
ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

411,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
775.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,650 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา
ชนและนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
264.00 ม. หรือมีพื้นที่

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา

กองชาง

ไมนอยกวา 1,464 ม2 ชนและนักทองเที่ยว

1,464 ม2 พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

หนาที่ 169

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบโครง - ดําเนินการปูแอสฟลท
62,000
ติกคอนกรีตถนนเยื้องโรง สรางพื้นฐานและจัดระบบ ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
งานสุรา 1 - 2
สาธารณูปโภคภายในเขต 0.05 ม. กวาง 7.00 ม.
จุดเริ่มตน 14°20'55.2"N เทศบาลฯ
ยาว 33.00 ม.
100°33'00.4"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ที่ใชเสนทางในการสัญจร
ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

231 ม2 พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

- เพื่อปรับปรุงระบบโครง
สรางพื้นฐานและจัดระบบ
สาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลฯ

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 17.00 ม.
ยาว 412.00 ม.

- เพื่อแกไขปญหาความ

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

จุดสิ้นสุด 14°20'55.7"N เดือดรอนของประชาชน
100°32'59.1"E

34 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนหอรัตน
ไชย 4
จุดเริ่มตน 14°21'25.7"N
100°34'22.1"E

จุดสิ้นสุด 14°21'35.6"N เดือดรอนของประชาชน
100°34'20.8"E

ที่ใชเสนทางในการสัญจร
ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

3,427,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
33.00 ม. หรือมีพื้นที่

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ไมนอยกวา 231 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา
ชนและนักทองเที่ยว

- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
412.00 ม. หรือมีพื้นที่

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา

กองชาง

ไมนอยกวา 7,058 ม2 ชนและนักทองเที่ยว

7,068 ม2 พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

หนาที่ 170

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบโครง - ดําเนินการปูแอสฟลท
3,172,000
ติกคอนกรีตถนนจักพรรดิ์ สรางพื้นฐานและจัดระบบ ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
จุดเริ่มตน 14°21'36.7"N สาธารณูปโภคภายในเขต 0.05 ม. กวาง 10.00 100°34'27.8"E
เทศบาลฯ
22.00 ยาว 629.00 ม.
จุดสิ้นสุด 14°21'34.2"N - เพื่อแกไขปญหาความ
100°34'07.0"E

36 กอสรางเสริมผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
ชุมชนคลองแกลบพรอม
ทอลอดเหลี่ยม
จุดเริ่มตน 14°21'05.8"N
100°33'14.7"E
จุดสิ้นสุด 14°20'59.6"N
100°33'08.7"E

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

10,052 ม2 พรอมทาสี
ที่ใชเสนทางในการสัญจรให ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
ได
รับความสะดวกและปลอดภัย รายการที่เทศบาลฯกําหนด
- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 342.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา1,368 ม
2 ทอลอดเหลี่ยมขนาด
1.20x1.20 ม.ยาว 8.00
ม. พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

2565
(บาท)

770,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
629.00 ม. หรือมีพื้นที่

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา

ไมนอยกวา 10,052

ชนและนักทองเที่ยว

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 342.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,368 ม2 ทอลอด
เหลี่ยม ขนาด
1.20x1.20 ม.ยาว
8.00ม.

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน

2

เดือดรอนของประชาชน

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนาที่ 171

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
37 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบโครง - ดําเนินการปูแอสฟลท
1,888,000
ติกคอนกรีตถนนสายวัด สรางพื้นฐานและจัดระบบ ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
ศาลาปูน- สุดเขตเทศบาลฯ สาธารณูปโภคภายในเขต 0.05 ม. กวาง 7.10 ม.
จุดเริ่มตน 14°21'48.3"N เทศบาลฯ
ยาว 940.00 ม.
100°33'09.5"E

- เพื่อแกไขปญหาความ

2565
(บาท)

- ถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุงไดตามมาตรฐานที่
กําหนด มีความยาว
940.00 ม. หรือมีพื้นที่

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของประชา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ไมนอยกวา 6,674 ม2 ชนและนักทองเที่ยว

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

6,674 ม2 พรอมทาสี
ที่ใชเสนทางในการสัญจรให ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
ไดรับความสะดวกและ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลทติ
โครงสรางพื้นฐานและ
กคอนกรีต หนาเฉลี่ย
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง 3.00 ภายในเขตเทศบาลฯ
5.80 ยาว 981.00 ม.
- เพื่อแกไขปญหาความ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 4,297 ม2 พรอมทาสีตี
เสนทางในการสัญจรให
เสนจราจร ตามรูปแบบ
ไดรับความสะดวกและ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จุดสิ้นสุด 14°21'34.9"N เดือดรอนของประชาชน
100°32'43.6"E

38 ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนน
ซอยชุมชนบานเกาะ หมูท1ี่
จุดเริ่มตน 14°22'33.1"N
100°35'07.9"E
จุดสิ้นสุด 14°22'39.9"N
100°35'00.3"E

1,238,000

- ถนนที่ไดรับการ
- ประชาชนสัญจรไปมา
ปรับปรุงไดตาม
สะดวกมีความเปน
มาตรฐานที่กําหนด มี ระเบียบและปลอดภัยตอ
ความยาว981.00 ม. การสัญจรของประชาชน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,297 ม2

กองชาง

หนาที่ 172

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
160,000
ฟลทติกคอนกรีตถนน
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
ชุมชนคลองทราย
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง 3.50 ม.
จุดเริ่มตน 14°22'03.7"N ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาว 164.60 ม. หรือมี
100°34'53.9"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
พื้นที่ไมนอยกวา 576 ม2
จุดสิ้นสุด 14°22'07.6"N เดือดรอนของประชาชนที่ใช พรอมทาสีตีเสนจราจร
100°34'52.6"E
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
40 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนนซอย
โรงถาน
จุดเริ่มตน 14°20'15.8"N
100°34'47.2"E
จุดสิ้นสุด 14°20'02.7"N
100°34'51.2"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลทติ
กคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 509.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,036
ม2 พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

998,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่ กําหนด มี
ความยาว 164.60 ม.
หรือมีพื้นที่ ไมนอย
กวา 576 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
- ประชาชนสัญจรไปมา
ปรับปรุงไดตาม
สะดวกมีความเปน
มาตรฐานที่กําหนด มี ระเบียบและปลอดภัยตอ
ความยาว509.00 ม. การสัญจรของประชาชน
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,036 ม2

กองชาง

หนาที่ 173

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 โครงการซอมแซมสะพาน - ซอมแซมสะพานที่ชํารุด - ดําเนินการรื้อถอนไม
1,100,000
ขามคลองทอ
ใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง เดิมและเปลี่ยนเปนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 9.50 ยาว
15.00 เมตร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด
42 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนซอยโรงไม
14°20'10.3"N
100°34'43.9"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง2.50 ม.
ยาว344.50 ม.หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา861.25
2
ม พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

248,000

-

2564
(บาท)

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละที่เพิ่มของ
นักทองเที่ยว
- รอยละที่เพิ่มของสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สําหรับใหบริการ
ประชาขนและ
นักทองเที่ยว

- สะพานที่ไดซอมแซม
เกิดความมั่นคงและ
แข็งแรง - ประชาชน
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย
- สามารถแกไข
การจราจรติดขัด

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 344.50ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
861.25 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนาที่ 174

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
154,000
ติกคอนกรีตถนนซอย
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
ประตูน้ํา
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง4.30 ม.
14°20'39.2"N
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาว 127.30 ม.หรือมี
100°34'49.3"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
พื้นที่ไมนอยกวา547.39
เดือดรอนของประชาชนที่ใช ม2 พรอมทาสีตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
44 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนซอยทาน้ํา
วัดประดู
14°21'48.6"N
100°34'51.6"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง
2.50-11.00 ม.ยาว
266.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา1,591.45 ม2
พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

429,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 127.30ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
547.39ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว266.50ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,591.45 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 175

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
220,000
ติกคอนกรีตถนนซอย
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
ชุมชนรถไฟ
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง6.00 ม.ยาว
14°21'23.9"N
ภายในเขตเทศบาลฯ
135.00ม.หรือมีพื้นที่ไม
2
100°34'54.0"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
นอยกวา810.00 ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช พรอมทาสีตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
46 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนซอยครัว
ยาบัว
14°20'44.1"N
100°34'57.6"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง3.50 ม.ยาว
293.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม
2
นอยกวา1,027.25 ม
พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

292,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว135.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
810.00 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว293.50ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
1,027.25 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 176

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
87,000
ติกคอนกรีตถนนปา
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
มะพราวซอย 1
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง2.50-4.00
14°21'43.6"N
ภายในเขตเทศบาลฯ
ม.ยาว 107.80 ม.หรือมี
100°34'42.2"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
พื้นที่ไมนอยกวา309.25ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 2 พรอมทาสีตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
48 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนปา
มะพราวซอย 2
14°21'42.5"N
100°34'29.8"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง 3.00 ม.
ยาว 93.00 ม.หรือมีพื้นที่
2
ไมนอยกวา279 ม
พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

78,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว107.80ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
309.25ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 93.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
279 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 177

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
90,000
ติกคอนกรีตถนนปา
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
มะพราวซอย 3
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง 3.00-350
14°21'42.3"N
ภายในเขตเทศบาลฯ
ม. ยาว 99.20 ม. หรือมี
100°34'28.1"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
พื้นที่ไมนอยกวา322.40
เดือดรอนของประชาชนที่ใช ม2 พรอมทาสีตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
50 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนปา
มะพราวซอย 5
14°21'42.5"N
100°34'29.8"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง 3.00ม.ยาว
62.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม
2
นอยกวา186 ม พรอม
ทาสีตีเสนจราจร ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาล
ฯกําหนด

-

47,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 99.20 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
322.40 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว62.00ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
186 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 178

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
72,000
ติกคอนกรีตถนนซอยสุสาน โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
1
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง 3.00ม.ยาว
14°20'34.9"N
ภายในเขตเทศบาลฯ
86.00ม.หรือมีพื้นที่ไม
2
100°34'52.2"E
- เพื่อแกไขปญหาความ
นอยกวา258.00 ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช พรอมทาสีตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
52 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตถนนซอยขาง
วัดอินทราราม
14°21'53.5"N
100°34'05.9"E

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง 3.25ม.ยาว
224.80 ม.หรือมีพื้นที่ไม
2
นอยกวา730.60 ม
พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

205,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 86.00ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
258.00ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 224.80 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
730.60 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 179

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
89,000
โครงสรางพื้นฐานและจัดระบบ ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
ติกคอนกรีตถนนซอย
สาธารณูปโภคภายในเขต
สุสาน2
0.05 ม.กวาง 3.50 ม.
เทศบาลฯ
14°20'33.5"N
ยาว 92.00 ม.หรือมีพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความ
2
100°34'53.4"E
ไมนอยกวา322 ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรใหไดรับ พรอมทาสีตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
ความสะดวกและปลอดภัย
เทศบาลฯกําหนด
54 โครงการจัดระเบียบระบบ - เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสองสวางทาง
โครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ

- ดําเนินการจัดระเบียบ
ระบบไฟฟาสองสวางทาง
สาธารณะบริเวณดังนี้
- แนวถนนอูทอง
- แนวถนนนเรศวร
- แนวถนนปามะพราว
- แนวถนนบางเอียน
- แนวถนนปาโทน
- แนวถนนซอยหอรัตนไชย

-

-

2564
(บาท)
-

5,000,000

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว92.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
322 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียนตางๆ
จากประชาชนหรือ
นักทองเที่ยว
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูพักอาศัยและ
นักทองเที่ยวในพื้นที่
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ภาพลักษณดานการ
ทองเที่ยนวในเกาะเมือง

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 180

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเปนการเฉลิมพระ
- ปรับปรุงซอมแซมซุม
300,000
ซุมเฉลิมพระเกียรติ ภายใน เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระเกียรติฯบริเวณ
เขตเทศบาลฯ
มหาวชิราลงกรณบดินทร ถนนโรจนะ
จํานวน 12 จุด
เทพยวรางกูร
- ปรับปรุงซอมแซมซุม
เฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณถนนนเรศวร
56 โครงการกอสรางศาลาที่
- เพื่อใหประชาชนมีที่รอ
พักผูโดยสารรถประจําทาง รถและมีหลังคากันแดด
(บริเวณโรงเรียน
กันฝน
จอมสุรางคอุปถัมภ)

- กอสรางศาลาที่พักผู
โดยสารรอรถประจําทาง
จํานวน 5 หลัง บริเวณ
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
(รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

800,000

57 ปรับปรุงถนนซอยโรงงาน
สุรา3

-ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 7.250 ม.
ยาว 309.60 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา
2244.80 ม2พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

-

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

-

686,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- จํานวนซุมเฉลิมพระ - ซุมเฉลิมพระเกียรติฯที่
เกียรติฯที่ไดรับการ
ไดรับการปรับปรุง
ปรับปรุงซอมแซม
ซอมแซม จํานวน 12 จุด

กองชาง

-

- สรางศาลาที่พัก
ผูโดยสาร 5 หลัง

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการรอรถโดย
สายประจําทาง

กองชาง

-

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว309.60 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,244.80 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 181

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58 ปรับปรุงถนนชุมชนบาน
- เพื่อปรับปรุงระบบ
-ดําเนินการปูแอสฟลท
718,000
เกาะ
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง3.94 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาว 566.90 ม. หรือมี
- เพื่อแกไขปญหาความ
พื้นที่ไมนอยกวา
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 2,237.36 ม2พรอมทาสี
เสนทางในการสัญจรให
ตีเสนจราจร ตามรูปแบบ
ไดรับความสะดวกและ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
59 ปรับปรุงถนนเลี่ยงพระ
ตําหนักสิริยาลัย

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

-ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 10.19 ม.
ยาว 827.70ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา
8437.50 ม2แบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

2,550,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 566.90 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,237.36 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว827.70 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
8,437.05 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 182

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60 ปรับปรุงถนนหนาโรงเรียน - เพื่อปรับปรุงระบบ
-ดําเนินการปูแอสฟลท
1,012,000
เทศบาล 4
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง 8.79 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความ
ไมนอยกวา
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 3,299.50.50 ม2พรอม
เสนทางในการสัญจรให
ทาสี ตีเสนจราจร ตาม
ไดรับความสะดวกและ
รูปแบบรายการที่เทศบาล
ปลอดภัย
ฯกําหนด
61 ปรับปรุงถนนชุมชน
หัวแหลม

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 4.338 ม.
ยาว 240 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,041.20 ม
2 พรอมทาสี ตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

324,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว375 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,299.50 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว240 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,041.20 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 183

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
62 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปรับปรุงผิว
157,000
ฟลทติกคอนกรีตถนนขาง โครงสรางพื้นฐานและ
จราจรแอสฟลทติกคอน
สํานักงานที่ดินงานที่ดิน
จัดระบบสาธารณูปโภค
กรีต กวางไมนอยกวา
ภายในเขตเทศบาลฯ
2.80-3.80 ม. ยาวไม
- เพื่อแกไขปญหาความ
นอยกวา 147.76 ม. มี
เดือดรอนของประชาชนที่ใช พื้นที่ไมนอยกวา496.13
เสนทางในการสัญจรให
ม2 พรอมทาสี ตีเสน
ไดรับความสะดวกและ
จราจร ตามรูปแบบ
ปลอดภัย
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
63 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง
แกว

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอน
กรีต กวาง 5.80 ม ยาว
497.40 ม. มีพื้นที่ไมนอย
กวา2,869.26 ม2พรอม
ทาสี ตีเสนจราจร ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาล
ฯกําหนด

-

887,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว147.76 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
496.13 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว494.70 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,869.26 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 184

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
64 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปรับปรุงผิว
113,000
แกวซอย 1 (ขวา)
โครงสรางพื้นฐานและ
จราจรแอสฟลทติกคอน
จัดระบบสาธารณูปโภค
กรีตถนนขางสํานักงานที่ดิน
ภายในเขตเทศบาลฯ
กวาง3.60 ม. ยาว 100
- เพื่อแกไขปญหาความ
ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา3,60
เดือดรอนของประชาชนที่ใช ม2พรอมทาสี ตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
65 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง
แกวซอย 1 (ซาย)

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอน
กรีต กวาง3.35 ม ยาว
207ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา
693,45 ม2 พรอมทาสี
ตีเสนจราจร ตามรูป แบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

-

219,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว100 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
360 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว207 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
693.45 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 185

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
66 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปรับปรุงผิว
137,000
แกวซอย 2 (ขวา)
โครงสรางพื้นฐานและ
จราจรแอสฟลทติกคอน
จัดระบบสาธารณูปโภค
กรีต กวาง4.25 ม.ยาว
ภายในเขตเทศบาลฯ
104 ม. มีพื้นที่ไมนอย
- เพื่อแกไขปญหาความ
กวา442 ม2พรอมทาสี ตี
เดือดรอนของประชาชนที่ใช เสนจราจร ตามรูปแบบ
เสนทางในการสัญจรให
รายการที่เทศบาลฯกําหนด
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย
67 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง
แกวซอย 2 (ซาย)

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอน
กรีต กวาง3.50 ม.ยาว
212 ม. มีพื้นที่ไมนอย
กวา742 ม2พรอมทาสี ตี
เสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

-

334,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว104 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
442 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 212 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
742ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 186

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
68 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง - เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
129,000
แกวซอย 3 (ขวา)
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง3.25 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาว 125.50 ม. หรือมี
- เพื่อแกไขปญหาความ
พื้นที่ไมนอยกวา 407.88
เดือดรอนของประชาชนที่ใช ม2พรอมทาสี ตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
69 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง
แกว ซอย 3 (ซาย)

- เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

-ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง3.00 ม.
ยาว 212 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา636 ม2พรอม
ทาสี ตีเสนจราจร ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาล
ฯกําหนด

-

289,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว125.50ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
407.88 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว212ม. หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา
636 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 187

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70 ปรับปรุงผิวจราจรถนนทุง - เพื่อปรับปรุงระบบ
-ดําเนินการปูแอสฟลท
246,000
แกวซอย 4
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง3.30 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาว 173 ม. หรือมีพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความ
ไมนอยกวา570.90 ม2
เดือดรอนของประชาชนที่ใช พรอมทาสี ตีเสนจราจร
เสนทางในการสัญจรให
ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย
71 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปา - เพื่อปรับปรุงระบบ
โทน 4
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

-ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง15.00 ม.
ยาว195 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 2,925.00 ม2
พรอมทาสี ตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

877,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว173 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
570.90 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว195 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,925 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 188

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
72 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปรับปรุงผิว
606,000
แอสฟลทติกคอนกรีตถนน โครงสรางพื้นฐานและ
จราจรถนนแอสฟลทติก
ซอยหมูบานธาริณี
จัดระบบสาธารณูปโภค
คอนกรีตถนนซอย
ภายในเขตเทศบาลฯ
หมูบานธาริณี ความหนา
- เพื่อแกไขปญหาความ
0.5 ม. กวางตั้งแต 4.70 เดือดรอนของประชาชนที่ใช 6.00 ม.ยาว ไมนอยกวา
เสนทางในการสัญจรให
220.90 ม.หรือมีพื้นที่ไม
ไดรับความสะดวกและ
นอยกวา 1,215.13 ม2
ปลอดภัย
พรอมทาสี ตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด
73 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปา - เพื่อปรับปรุงระบบ
โทน 11
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

-ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง15.00 ม.
ยาว252 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 3,780 ม2
พรอมทาสี ตีเสนจราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

-

1,133,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาวไมนอยกวา
220.90 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา
1215.13 ม2

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาวไมนอยกวา
253 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 3,780 ม3

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 189

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อเปนการปองกันและดูแล - ดําเนินการติดตั้งและ
74 โครงการปรับปรุงและ
35,000,000
ปรับปรุงโคมไฟ LED พรอมมี
ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง รักษาความปลอดภัยใหกับ
สถานที่ทองเที่ยว เขตชุมชน ระบบควบคุม ในเขตเทศบาล
ภายในเขตเทศบาลนคร
และสถานที่สําคัญภายในเกาะ ตามสถานที่ตางๆ ดังนี้
พระนครศรีอยุธยา
เมือง
- เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟาใหเกิด
ความสายงาม มีมาตรฐาน
ความประทับใจแกผูพบเห็น
- เพื่อเปนการเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับประชาชนที่พัก
อาศัยในพื้นที่ตลอดจน
นักทองเที่ยวที่เดินทางผานเขา
มาในพื้นที่เกาะเมือง

1.ถนนคลองทอ
2.ถนนนเรศวรชวงแยกคลอง
มะขามเรียงถึงแยก
สาธารณสุขฯ (กิ่งโคมคู)
3. ถนนสายวัดวงษฆองถึง
หนาวัดเจดียแดง
4. ถนนชุมชนวัดวงษฆองถึง
วัดกุฎีทองถึงชุมชนวังแกววิล
ลา
6. ถนนชุมชนวังแกววิลลา
ถึงทางแยกโรงฆาสัตว
7. ถนนทางแยกชุมชนวัดแม
นางปลื้มถึงทางเขาโรงฆาสัตว
5. ถนนชุมชนวัดวงษฆอง
8. ถนนทางเขาชุมชนหนา
วัดพระเมรุถึงแยกวัดพนมยงค
9. ถนนทางเขาชุมชนวัดสระ
มณฑลถึงชุมชนพระนอน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียน
ตางๆ จากประชาชน
หรือนักทองเที่ยว
- รอยละที่ลดลงของ
คากระแสไฟฟาที่ใชใน
การสองสวางทาง
สาธารณะ
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของความพึงพอใจของ
ประชาชนผูพักอาศัย
และนักทองเที่ยวใน
พื้นที่

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยและทรัพยสิน

กองชาง

หนาที่ 190

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10. ถนนทางหลวงหมายเลข
(ตอ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3477 ตั้งแตบริเวณหนา
หมูบานญี่ปุน- วัดปาโค
- ดําเนินการปรับปรุงไฟฟา
แสงสวาง ความสูง 20 เมตร
จํานวน 29 ชุด
1. บริเสณแยกสาธารณสุข
2. บริเวรแยกตลาดเจาพรหม
3. บริเวณแยกอาชีวะ
4. บริเวณเชิงสะพานปรีดี
พนมยงค
5. บริเวณคลองมะขามเรียง
- ดําเนินการปรับปรุงไฟฟา
แสงสวาง ความสูง 20 เมตร
จํานวน 29 ชุด
1.บริเวณแยกสาธารณสุข
2.บริเวณแยกตลาดเจาพรหม
3.บริเวณแยกอาชีวะ
4.บริเวณเชิงสะพานปรีดี
พนมยงค
5.บริเวณคลองมะขามเรียง
6.บริเวณแยกปมน้ํามัน
ป.ต.ท.

หนาที่ 191

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
7.บริเวณหนา ม.ราชภัฎ
8.บริเวณวงเวียน อ.ย.ว.
9.บริเวณหนากองกํากับ
10.บริเวณหนา TOT
11.บริเวณแยกเจาอายเจายี่
12.บริเวณทารถ 99
13.บริเวณหนากรีน
สปอรตถนนสาย 1
14.บริเวณหนาวัดเสนา
สนาราม
15.บริเวณหนาตลาดหัวรอ
16.บริเวณหนาวัดวงษฆอง
17.บริเวณทางเขาวัด
ศาลาปูน
18.บริเวณหนาโรงแรม
กรุงศรีริเวอร

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนาที่ 192

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
19.บริเวณหนาสถานีรถไฟ
20.บริเวณแยกวัดปาโค
21.บริเวณคลองมหาไชย1
หลังเรือนจําเกา
22.บริเวณสี่แยกโรงเรียน
อนุบาล
- ดําเนินการปรับปรุง
ไฟฟาแสงสวาง ความสูง
15 เมตร จํานวน 3 ชุด
1.บริเวณหนาศูนยทองเที่ยว
2.บริเวณหนาทัณฑสถาน
วัยหนุม
3.บริเวณแยกโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
- ดําเนินการปรับปรุง
ไฟฟาแสงสวาง ความสูง
12 เมตร จํานวน 2 ชุด
1.บริเวณตลาดโตรุงหนา
วังจันทรเกษม

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนาที่ 193

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
182,000
ฟลทติกคอนกรีตถนนซอย โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต กวาง 4.70
เรือไมไทย
จัดระบบสาธารณูปโภค
ม. ยาว 125 ม. หรือมี
ภายในเขตเทศบาลฯ
พื้นที่ไมนอยกวา 587 ม2
- เพื่อแกไขปญหาความ
พรอมทาสี ตีเสนจราจร
เดือนรอนของประชาชนที่ใช ตามรูปแบบรายการที่
เสนทางในการสัญจรให
เทศบาลฯ
ไดรับความสะดวกและ
กําหนด
ปลอดภัย
76 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
- เพื่อปรับปรุงระบบ
ฟลทติกคอนกรีตถนนซอย โครงสรางพื้นฐานและ
รวมพัฒนา 2
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือนรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 4.00
ม. ยาว 607 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,428 ม
2
พรอมทาสี ตีเสนจราจร
พรอมติดตั้งโคมถนน ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาล
ฯกําหนด

-

805,000

-

2564
(บาท)

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาวไมนอยกวา
125 ม. หรือมีพื้นที่ไม
2
นอยกวา 587 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชนชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาวไมนอยกวา
607 ม. หรือมีพื้นที่ไม
2
นอยกวา 2,428 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชนชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 194

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ดําเนินการปูแอสฟลท
77 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส - เพื่อปรับปรุงระบบ
2,572,000
ติกคอนกรีต กวาง 8.00 ม.
ฟลทติกคอนกรีตถนน
โครงสรางพื้นฐานและ
ยาว 502 ม. หรือมีพื้นที่ไม
หมูบานวังแกว
จัดระบบสาธารณูปโภค
นอยกวา 4,016ม2 พรอม
ภายในเขตเทศบาลฯ
ทาสี ตีเสนจราจร
- เพื่อแกไขปญหาความ
เดือนรอนของประชาชนที่ใช - ดําเนินการปูแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 6.00 ม. ยาว
เสนทางในการสัญจรให
718 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
ไดรับความสะดวกและ
กวา 4,308 ม2พรอมทาสี ตี
ปลอดภัย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

เสนจราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯกําหนด

78 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน
คลองทอ ซอย 4

-เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลทติ
กคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05
ม. กวาง 3.70 ม. ยาว
ประมาณ 129.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา
479.15 ม2 ดําเนินการ
ติดตั้งไฟสองสวางพรอม ตี
เสน จราจร ตาม รูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ กําหนด

240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาวไมนอยกวา
502 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,077.20
2
ม
และมีความยาวไมนอย
กวา 718 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2
4,308 ม

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชนชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว129.50 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
479.15 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 195

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
79 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
220,000
ฟลทติกคอนกรีตถนน
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
นเรศวร ซอย 12
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม. กวาง 2.50 -ถึง
ภายในเขตเทศบาลฯ
4.40 ม.ยาวประมาณ
-เพื่อแกไขปญหาความ
141.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช นอยกวา 472.90 ม2
เสนทางในการสัญจรให
ดําเนินการติดตั้งไฟสอง
ไดรับความสะดวกและ
สวางพรอม ตีเสน จราจร
ปลอดภัย
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กําหนด
80 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน
คลองทอ ซอย 14

-เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 ม. กวาง 2.90 ม.
ยาวประมาณ 95.8 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา
286.22 ม2 ดําเนินการ
ติดตั้งไฟสองสวางพรอม ตี
เสน จราจร ตาม รูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ กําหนด

160,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว141.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
472.90 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 95.8 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
286.22 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 196

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
81 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
200,000
ฟลทติกคอนกรีตถนน
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย
คลองทอ ซอย 12
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง2.40 -3.30
ภายในเขตเทศบาลฯ
ม.ยาว ประมาณ 133.20
-เพื่อแกไขปญหาความ
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 421.68 ม2
เสนทางในการสัญจรให
ดําเนินการติดตั้งไฟสอง
ไดรับความสะดวกและ
สวางพรอม ตีเสน จราจร
ปลอดภัย
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กําหนด
82 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน
คลองทอ ซอย 10

-เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง2.00-3.30
ม.ยาว ประมาณ 177.00
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา
517.15 ม2
ดําเนินการติดตั้งไฟสอง
สวางพรอม ตีเสน จราจร
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กําหนด

250,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว133.20 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
421.68 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว177.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
517.15 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 197

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
83 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปูแอสฟลท
200,000
ฟลทติกคอนกรีตถนน
โครงสรางพื้นฐานและ
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย
คลองทอ ซอย 8
จัดระบบสาธารณูปโภค
0.05 ม.กวาง3.50 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
ยาวประมาณ 125.30 ม.
-เพื่อแกไขปญหาความ
หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา
เดือดรอนของประชาชนที่ใช 438.55 ม2 ดําเนินการ
เสนทางในการสัญจรให
ติดตั้งไฟสองสวางพรอม ตี
ไดรับความสะดวกและ
เสน จราจร ตามรูปแบบ
ปลอดภัย
รายการที่เทศบาลฯ กําหนด
84 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน
คลองทอ ซอย 6

-เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

- ดําเนินการปูแอสฟลท
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย
0.05 ม.กวาง3.50 ม.ยาว
ประมาณ 115.70 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา
404.95 ม2 ดําเนินการ
ติดตั้งไฟสองสวางพรอม ตี
เสน จราจร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลฯ กําหนด

200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว125.30 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
438.55 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 115.70 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
404.95 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 198

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
ดําเนินการปรับปรุงผิว
1,400,000
ฟลทติกคอนกรีตถนนซอย โครงสรางพื้นฐานและ
จราจร หนาเฉลี่ย0.05 ม.
เขาวัดเสนาสนารามฯ
จัดระบบสาธารณูปโภค
กวาง 5.50 ยาว 443 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
-เพื่อแกไขปญหาความ
2,970 ตร.ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย
86 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
ฟลทติกคอนกรีตถนนหลัง โครงสรางพื้นฐานและ
เรือนจํา
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจร หนาเฉลี่ย0.05 ม.
กวาง 4.00 ยาว 100 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
400 ตร.ม

240,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่ กําหนด มี
ความยาว 443.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2.970 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว100.0 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
400 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 199

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
87 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
ดําเนินการปรับปรุงผิว
680,000
ฟลทติกคอนกรีตถนนขาง โครงสรางพื้นฐานและ
จราจร หนาเฉลี่ย0.05 ม.
เรือนจํา ดานขวา
จัดระบบสาธารณูปโภค
กวาง 5.00 ยาว 138 ม.
ภายในเขตเทศบาลฯ
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
-เพื่อแกไขปญหาความ
690 ตร.ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย
88 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนนขาง
เรือนจํา ดานซาย

-เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจร หนาเฉลี่ย0.05 ม.
กวาง 4.50 ยาว 138 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
621 ตร.ม

800,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว138.0 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
690 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว138.0 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
621 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 200

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
89 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส -เพื่อปรับปรุงระบบ
ดําเนินการปรับปรุงผิว
880,000
ฟลทติกคอนกรีตถนนหลัง โครงสรางพื้นฐานและ
จราจร หนาเฉลี่ย0.05 ม.
วังจันทรเกษม
จัดระบบสาธารณูปโภค
กวาง 6.00 ยาว 176.50
ภายในเขตเทศบาลฯ
ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
-เพื่อแกไขปญหาความ
1,059 ตร.ม
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย
90 คาปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนนขาง
วังจันทรเกษม ดานซาย

-เพื่อปรับปรุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานและ
จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ
-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ใช
เสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุงผิว
จราจร หนาเฉลี่ย0.05 ม.
กวาง 6.00 ยาว 139.00
ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
834 ตร.ม

360,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว176.50 ม.
หรือมีพื้นที่1,059 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว139 ม.
หรือมีพื้นที่834 ม2

- ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัยตอ
การสัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 201

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
91 โครงการปรับปรุงและ
- เพื่อเปนการปองกันและ - ดําเนินการปรับปรุงเสา
30,000,000
ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ดูแลรักษาความปลอดภัย ไฟฟาประติมากรรมสอง
เพื่อความปลอดภัยของ
ใหกับสถานที่ทองเที่ยว เขต สวาง (เดิม)
นักทองเที่ยว
ชุมชน และสถานที่สําคัญ - ดําเนินการติดตั้งและ
ภายในเกาะเมือง
ปรับปรุงโคมไฟ LED
- เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟา
พรอมมีระบบควบคุม
ใหเกิดความสวยงาม มี
มาตรฐานความประทับใจ
แกผูพบเห็น
- เพื่อเปนการเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับประชาชนที่
พักอาศัยในพื้นที่ตลอดจน
นักทองเที่ยวที่เดินทางผาน
เขามาในพื้นที่เกาะเมือง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- รอยละ ที่ลดลงของ - ประชาชนและ
ปญหาขอรองเรียน
นักทองเที่ยวมีความ
ตางๆ จากประชาชน ปลอดภัยและทรัพยสิน
หรือนักทองเที่ยว
- รอยละ ที่ลดลงของ
คากระแสไฟฟาที่ใชใน
การสองสวางทาง
สาธารณะ
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของความพึงพอใจของ
ประชาชนผูพักอาศัย
และนักทองเที่ยวใน
พื้นที่
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของภาพลักษณดาน
การทองเที่ยวในเกาะ
เมือง

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 202

หนาที่ 203

หนาที่ 204

หนาที่ 205

หนาที่ 206

หนาที่ 207

หนาที่ 208

หนาที่ 209

หนาที่ 210

หนาที่ 211

หนาที่ 212

หนาที่ 213

หนาที่ 214

หนาที่ 215

หนาที่ 216

หนาที่ 217

หนาที่ 218

หนาที่ 219

หนาที่ 220

หนาที่ 221

หนาที่ 222

หนาที่ 223

หนาที่ 224

หนาที่ 225

หนาที่ 226

หนาที่ 227

หนาที่ 228

หนาที่ 229

หนาที่ 230

หนาที่ 231

หนาที่ 232

หนาที่ 233

หนาที่ 234

หนาที่ 235

หนาที่ 236

หนาที่ 237

หนาที่ 238

หนาที่ 239

หนาที่ 240

หนาที่ 241

หนาที่ 242

หนาที่ 243

หนาที่ 244

หนาที่ 245

หนาที่ 246

หนาที่ 247

หนาที่ 248

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
258,000
1 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา
ระบบผลิตน้ําประปา
ผลิตน้ําประปา
พรอมถังกรองทรายลางอัตโนมัติ
ขนาดกําลังผลิต 200 ลบ.
โดยการ
ม./ชม.ถังกรองทรายลาง
- เปลี่ยนสารกรองทราย
อัตโนมัติขนาด Ø 7.10
- เปลี่ยนทอดูดอากาศ
เมตร จํานวน 1 ชุด (ใกล
- เปลี่ยนทอระบายตะกอน
บานพักเจาพนักงาน)
- ซอมปะผุตัวถังกรองทรายฯลฯ
2 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบบผลิตน้ําประปา
ผลิตน้ําประปา
ขนาดกําลังผลิต 300 ลบ.
ม./ชม.ถังกรองทรายลาง
อัตโนมัติขนาด Ø 8.0
เมตรจํานวน 1 ชุด (หลัง
สํานักงานการประปา)

ซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา
พรอมถังกรองทรายลางอัตโนมัติ
โดยการ
- เปลี่ยนสารกรองทราย
- เปลี่ยนทอดูดอากาศ
- เปลี่ยนทอระบายตะกอน
- ซอมปะผุตัวถังกรองทรายฯลฯ

355,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต กองการประปา
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต กองการประปา
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

หนาที่ 203

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา
570,000
พรอมถังกรองทรายลางอัตโนมัติ
ระบบผลิตน้ําประปา
ผลิตน้ําประปา
โดยการ
ขนาดกําลังผลิต 400 ลบ.
- เปลี่ยนสารกรองทราย
ม./ชม.ถังกรองทรายลาง
- เปลี่ยนทอดูดอากาศ
อัตโนมัติขนาด Ø 10.10
- เปลี่ยนทอระบายตะกอน
เมตรจํานวน 1 ชุด (ตรง
- ซอมปะผุตัวถังกรองทรายฯลฯ
ขามสํานักงานการประปา)
4 ปรับปรุงแกไขระบบสงจาย เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช
น้ําประปาบริเวณโรงผลิต เพียงพอและมีคุณภาพ
น้ําวัดปาโค

กอสรางและปรับปรุงระบบผลิต
และสงจายน้ําประปา บริเวณ
สถานีผลิตน้ําวัดปาโค

5 ปรับปรุงระบบทอเมนจาย เพื่อปรับปรุงระบบทอเมนจาก
น้ําประปาของเทศบาล
เดิมเปนทอเมนแอลเบลตอส
นครพระนครศรีอยุธยา
ซีเมนตใยหินใหเปนทอเมน
HDPE และทอเมน PVC

ปรับปรุงระบบทอเมนจาย
น้ําประปา จากทอเมนเดิมเปนทอ
เมน HDPE และทอเมน PVC
บริเวณถนนปรีดีพนมยงคทั้ง 2 ฝง

6 แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ําประปาบริเวณเกาะลอย
ในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ทําการวางทอเมนประปาชนิดทอ
ของประชาชนดาน
HDPE 225 มม. PN10 ความ
สาธารณูปโภคระบบประปา
ยาวประมาณ 2,594 เมตร
ระบบประปาบริเวณเกาะลอย
และเกาะวัดชองลม

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต กองการประปา
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

จํานวนครัวเรือนมี
น้ําประปาใชอยาง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอ

กองการประปา

6,300,400

จํานวนครัวเรือนมี
น้ําประปาใชอยาง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอ

กองการประปา

9,730,000

จํานวนครัวเรือนมี
น้ําประปาใชอยาง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอ

กองการประปา

8,553,000

หนาที่ 204

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ลานจอดรถพื้นคอนกรีตพรอม
431,000
7 โครงการปรับปรุงลานจอด - เพื่อมีลานจอดรถอยางเปน
รถคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระเบียบและปลอดภัยรวมถึง
รางระบายน้ําและทางลาดคน
พรอมรางระบายน้ําและ ทางลาดคนพิการเพื่อบริการ
พิการ
ทางลาดคนพิการ
ประชาชนและผูพิการที่มาใช
1. งานรางระบายน้ํารูป ตัว U
บริการติดตอราชการภายใน
ขนาดปากราง 0.30 ม. ลึก
สํานักงาน
42.00 ม. R.C.U.- DITCH
0.30/Slop หาจุดยาว
2. งานฝารางระบายน้ํา รูปตัว U
ขนาด 0.40X1.00 ม. จํานวน
42 ฝา (เมตร)3. งานพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 4. งานทางลาดคน
พิการ กวาง 1.20 ม. ยาว 4 ม.
2 ขาง พรอมราวพยุงตัว สแตน
เลส Ø2"

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีลานจอดรถไว
สําหรับบริการแก
ประชาชนที่มาติดตอขอ
ใชบริการภายใน
สํานักงานกองการ
ประปา
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายมีลานจอด
รถไวบริการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีลานจอดรถพื้น
กองการประปา
คอนกรีตพรอมรางระบาย
น้ําและทางลาดคนพิการ
เพื่อใหบริการประชาชน
อยางสะดวกสบายและ
เพียงพอตอผูมาขอใช
บริการในการติดตอราชการ

หนาที่ 205

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงสูงแทน
500,000
8 โครงการปรับปรุงเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
มอเตอรสูบน้ําแบบหอยโขง(บริเวณ
สูบน้ําแรงสูง
ผลิตน้ําประปารองรับการ
จําหนายและบริการประชาชนให ตรงขามสํานักงานกองการประปา)
จํานวน 2 ชุด
รวดเร็วขึ้น

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

กองการประปา

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

กองการประปา

1.เครื่องสูบน้ําแรงสูงขนาดสูบน้ําได
500 ลบ.ม.:ชม.
2.เครื่องสูบน้ําแรงสูงสูบน้ําได 250
ลบ.ม.:ชม. โดยปรับแทนฐานมอเตอร
ซอมแซมปรับปรุงการทํางานของปม
น้ํารางระบายน้ําระบบมอเตอรตั้ง
เพลา ฯลฯ

9 โครงการปรับปรุงเครื่อง
สูบน้ําแรงต่ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตน้ําประปารองรับการ
จําหนายและบริการประชาชนให
รวดเร็วขึ้น

การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงต่ําแบบ
หอยโขง จํานวน 3 ชุด
1. เครื่องสูบน้ําแรงต่ําสูบน้ําได 200
ลบ.ม.:ชม. (บริเวณสํานักงานกอง
การประปา) จํานวน 2 ชุด
2. เครื่องสูบน้ําแรงต่ําสูบน้ําไปผลิต
โรงกรองน้ํา ขนาดสูบน้ําได 400
ลบ.ม.:ชม.
(บริเวณตรงขามสํานักงานกองการ
ประปา) จํานวน 1 ชุด โดยปรับปรุง
แทนฐานมอเตอร ซอมแซมปรับปรุง
การทํางานของปมน้ํารางระบายน้ํา
ระบบมอเตอร ตั้งเพลา ฯลฯ

460,000

หนาที่ 206

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
256,800
10 โครงการปรับปรุงเครื่อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงสูง
สูบน้ําแรงสูง (วัดปาโค)
ผลิตน้ําประปารองรบการ
แบบหอยโขง(วัดปาโค) สูบน้ําได
สูบน้ําได 250 ลบ.ม. : ชม. จําหนายและบริการประชาชนให 250 ลบ.ม. : ชม. โดยปรับปรุง
รวดเร็วขึ้น
แทนฐานมอเตอร ซอมแซม
ปรับปรุง การทํางานของปมน้ํา
รางระบายน้ํามอเตอร ตั้งเพลา
ฯลฯ
256,800
11 โครงการปรับปรุงเครื่อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา
สูบน้ําแรงต่ํา (วัดปาโค)
ผลิตน้ําประปารองรบการ
แบบหอยโขง(วัดปาโค) สูบน้ําได
สูบน้ําได 250 ลบ.ม. : ชม. จําหนายและบริการประชาชนให 250 ลบ.ม. : ชม. โดยปรับปรุง
รวดเร็วขึ้น
แทนฐานมอเตอร ซอมแซม
ปรับปรุง การทํางานของปมน้ํา
รางระบายน้ํามอเตอร ตั้งเพลา
ฯลฯ
การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา
145,960
12 ปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ต่ําสูบน้ําได 350 ลบ.ม. : ผลิตน้ําประปารองรับการ
(บริเวณสํานักงานกองการประปา)
ชม.
จําหนายและบริการประชาชนให สูบน้ําผลิตน้ําดิบเขาระบบประปา
รวดเร็วขึ้น
ผลิตน้ําประปาขนาด 350A,
350B สูบน้ําได 350 ลบ.ม. :
ชม. โดยการซอมแซมแทนฐาน
มอรเตอรปรับปรุงการทํางานของ
ระบบมอเตอร เพลา ฯลฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

กองการประปา

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

กองการประปา

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

กองการประปา

หนาที่ 207

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงประตูสํานักงานเปน
48,000
13 ปรับปรุงประตูสํานักงาน -เพื่ออํานวยความสะดวก
เปนประตูอัตโนมัติขนาด ประชาชนที่มาใชบริการ
ประตูอัตโนมัติขนาด 2 X2 เมตร
2 X2 เมตร พรอม
-เพื่อรองรับการใหบริการผู
พรอมอุปกรณ
อุปกรณ
พิการและผูสูงอายุ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
14 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ําประปา ขนาดกําลัง ผลิตน้ําประปา
ผลิต350A 350 ลบ.ม./
ชม. และถังทรายลางยอน
อัตโนมัต(ิ ชุด 350 A และ
ชุด 350 B)

ปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา
ขนาดกําลังผลิต 350A 350
ลบ.ม./ชม. ถังกรองทรายลาง
อัตโนมัติ ขนาดØ 7.15 เมตร
จํานวน 2 ชุด (ใกลอาคารโรงสูบ
น้ําแรงสูง)
- ซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา
พรอมถังกรองทรายลางอัตโนมัติ
โดยการ - เปลี่ยนสารกรองทราย
- เปลี่ยนทอดูดอากาศ
- เปลี่ยนทอระบายตะกอน
- ซอมปะผุตัวถังกรองทรายฯลฯ

999,660

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประตูอัตโนมัติ 2 บาน
รองรับการใหบริการ
ประชาชน, ผูพิการ
ผูสูงอายุ เวลามาติดตอ
ราชการที่กองการประปา

ประชาชนไดรับความ
กองการประปา
สะดวกรวดเร็วเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

กองการประปา

หนาที่ 208

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
245,120
15 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมระบบผลิต
ระบบผลิตน้ําประปา
ผลิตน้ําประปา
น้ําประปาขนาดกําลังผลิต 200
ขนาดกําลังผลิต 200 ลบ.
ลบ.ม./ชม. ถังกรองทรายลางยอน
ม./ชม. ถังกรองทรายลาง
อัตโนมัติ ขนาด Ø 7.10 เมตร
อัตโนมัติ ขนาด Ø 7.10
จํานวน 1 ชุด (บริเวณวัดปาโค)
เมตร จํานวน 1 ชุด
โดยการ
(บริเวณวัดปาโค)
- เปลี่ยนทอดูดอากาศ
- เปลี่ยนทอระบายตะกอน
- ซอมปะผุตัวถังกรองทรายฯลฯ
16 โครงการปรับปรุงการ
เชื่อมตอทอเมนเพื่อยาย
มาตรน้ํา

เพื่อพัฒนาคุณภาพการสงจาย
น้ําประปาและวางระบบการ
ตรวจสอบมาตรน้ําและการจาย
น้ําใหมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการเชื่อมตอทอเมนเพื่อ
ยายมาตรน้ําปละไมนอยกวา 200
ครัวเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองการประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

17 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บ
น้ําประปา

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการผูใชน้ําประปาและเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การบริหารงบประมาณกิจการ
ประปา

ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหาร
ประปา จํานวน 1 โปรแกรม
พรอมอุปกรณเชื่อมตอโปรแกรม
นอกสํานักงาน

500,000

500,000 500,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

500,000 จํานวนมาตรน้ําที่มีอยูใน
เสนทางที่ตรวจสอบได
รอยละ 80 ของมาตร
น้ําทั้งหมด
ระบบสารสนเทศได
มาตรฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อใหประชาชนในเขต กองการประปา
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

การสงจายน้ําประปามี
กองการประปา
คุณภาพ มาตรฐาน
ประชาชนจายน้ําประปาที่
เปนธรรม สามารถ
ตรวจสอบได
ระบบสารสนเทศสามารถ
รองรับการใหบริการ
ประชาชน

กองการประปา

หนาที่ 209

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000
18 โครงการทางลาดคอนกรีต เพื่อใชในการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ดําเนินการปูทางลาดคอนกรีต
กวาง 150 เซนติเมตร ยาว ในการผลิตน้ําประปา
กวาง 150 ซม. ยาว 8.00 ม. สูง
8.00 เมตร สูง 170
170 ซม. บริเวณโรงผลิตน้ําแรง
เซนติเมตร
ต่ํา กองการประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการบันทึกขอมูลมาตรน้ํา
การจัดเก็บน้ําประปา
การจัดเก็บการซอมแซม
บํารุงรักษามาตรน้ําใหได
มาตรฐานทันตามกําหนด
ระยะเวลาเปนประจําทุกเดือน

จางเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขอมูลมาตรน้ํา การ
จัดเก็บ การซอมแซมบํารุงรักษา
มาตรน้ํา (ภาคสนาม) รองรับการ
ใหบริการจํานวนผูใชน้ํา 12,000
ราย(17 เขต) ในเขตความ
รับผิดชอบกองการประปา
เทศบาลนครฯ

20 โครงการปรับปรุงระบบ
การผลิตน้ําประปา

ปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา
ระบบการตกตะกอนทางเคมี
ระบบกรองทรายแบบตอเนื่อง
ระบบทําความสะอาด ฯลฯ
จํานวน 3 แหง

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
น้ําประปาและการสงจายน้ําใหมี
ประสิทธิภาพรองรับมาตรฐาน
น้ําประปาดื่มได

200,000 200,000

20,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พนักงานกองการประปา สามารถเคลื่อนยายวัตถุดิบ กองการประปา
จะไดรับความสะดวก ในการผลิตน้าํ ประปาได
ในการเคลื่อนยาย
รวดเร็วขึ้น
วัตถุดิบในการผลิต
น้ําประปา
200,000 บันทึกขอมูลมาตรน้ํา
การจัดเก็บ การ
ซอมแซมบํารุงรักษา
มาตรน้ําของผูใชน้ําไม
นอยกวา 12,000 ราย

เพิ่มประสิทธิภาพการ
กองการประปา
บริหารจัดการงานมาตรได
อยางมีคุณภาพ มีความ
เที่ยงตรงตรวจสอบได

ประชาชน ไมนอยกวา
รอยละ 80 ไดใชน้ําที่มี
คุณภาพสะอาดปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่
ดีขึ้น

การสงจายน้ําประปามี
กองการประปา
คุณภาพมาตรฐาน สะอาด
ปลอดภัย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่ม
กําลังการผลิตน้ําประปา
โดยไมตองสรางแพลนทใหม

หนาที่ 210

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อปรับปรุงระบบผลิตการสง ปรับปรุงระบบผลิตการสงจาย
6,500,000
21 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตการสงจายน้ําประปา จายน้ําประปาของหอถังการ
น้ําประปาของหอถังการประปา
ประปาเทศบาลนคร
ของหอถังการประปา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2481 พ.ศ.2481 โดยรื้ออุปกรณเดิม
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ใหบริการประชาชน เพิ่มแรงดันน้ํา ติดตั้งทอเมนใหม วางระบบสูบน้ํา
ในการสงจายน้ําประปา ลดปญหา สงจายน้ําประปา เชื่อตอระบบทอ
2481
น้ําออนหรือน้ําไมไหลและกักเก็บ ประปา ติดตั้งปม วางทอสงน้ํา
น้ําสํารองในภาวะภัยแลงเพื่อให
ประชาชนมีน้ําใชตลอดเวลา 2.
ปรุงปรับเปนสํานักงานผลิต
น้ําประปา สําหรับควบคุมระบบ
การผลิดน้ําประปา 3 โรง ติดตาม
งานแกไขปญหาระบบการผลิตให
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

22 สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการจราจร

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดการจราจรภายในเขต
เทศบาลสําหรับจัดซื้อ/จัดจาง
วัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
การจราจรหรือตามที่เจา
พนักงานจราจรรองขอ

- ดําเนินการปรับปรุงหรือ
ซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร
และประสิทธิภาพวัสดุและ
อุปกรณจราจรในเขต

200,000

500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีน้ําใชที่ การสงจายน้ําประปามี
กองการประปา
สะอาดและมีคุณภาพ คุณภาพมาตรฐาน สะอาด
M38มีน้ําใชตลอดเวลา ปลอดภัย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่ม
กําลังการผลิตน้ําประปา
โดยไมตองสรางแพลนท
ใหม ประชาชนมีน้ําใช
ตลอดเวลา มีศูนยควบคุม
การผลิตมีสามารถ
แกปญหาระบบการผลิตได
ทันตอสถานการณ

500,000 - 80% ของจํานวนที่มี - ความเปนระเบียบและ
ความพรอมของสัญญาณ
การปรับปรุงหรือ
ไฟจราจร และ
ซอมแซมสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพของวัสดุและ
อุปกรณ
สามารถลดการเกิด

สํานักปลัด

หนาที่ 211

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงสูง
500,000
23 โครงการปรับปรุงเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สูบน้ําแรงสูง(รหัสครุภัณฑ ผลิตน้ําประปารองรับการ
แทนมอเตอรสูบน้ําแบบหอยโขง
055-50-0058) และ จําหนายและบริการประชาชนให จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(รหัสครุภัณฑ
รวดเร็วขึ้น
1.เครื่องสูบน้ําแรงสูงขนาดสูบน้ํา
055-47-0049)
ได 500 ลบ.ม.:ชม. จํานวน 1 ชุด
(รหัสครุภัณฑ 055-50-0058)
2.เครื่องสูบน้ําแรงสูงสูบน้ําได
250 ลบ.ม.:ชม. จํานวน 1 ชุด
(รหัสครุภัณฑ 055-47-0049)
บริเวณตรงขาม สํานักงานกอง
การประปาโดยปรับแทนฐาน
มอเตอรซอมแซมปรับปรุงการ
ทํางานของปมน้ํารางระบายน้ํา
ระบบมอเตอรตั้งเพลา ฯลฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการประปา

หนาที่ 212

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
การปรับปรุงเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา
460,000
24 โครงการปรับปรุงเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สูบน้ําแรงต่ํา(รหัสครุภัณฑ ผลิตน้ําประปารองรับการ
แบบหอยโขง จํานวน 3 ชุด
055-50-0057 และ
จําหนายและบริการประชาชนให 1. เครื่องสูบน้ําแรงต่ําสูบน้ําได
055-50-006 และรหัส รวดเร็วขึ้น
200 ลบ.ม.:ชม. รหัสครุภัณฑ
ครุภัณฑ 055-32-0029)
055-50-0057 และ
055-50-006 (บริเวณ
สํานักงานกองการประปา) จํานวน
2 ชุด บริเวณสํานักงานกองการ
ประปา
2. เครื่องสูบน้ําแรงต่ําสูบน้ําไป
ผลิตโรงกรองน้ํา ขนาดสูบน้ําได
400 ลบ.ม.:ชม. (รหัสครุภัณฑ
055-32-0029) (บริเวณตรง
ขามสํานักงานกองการประปา)
จํานวน 1 ชุด โดยปรับปรุงแทน
ฐานมอเตอร ซอมแซมปรับปรุง
การทํางานของปมน้ํารางระบาย
น้ําระบบมอเตอร ตั้งเพลา ฯลฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชนมีน้ําใชที่
สะอาดและมีคุณภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อใหประชาชนในเขต กองการประปา
เทศบาลฯ มีน้ําประปาที่
สะอาด

หนาที่ 213

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
500,000
500,000
500,000
1 โครงการปรับปรุงขอมูล - เพื่อใหขอมูลแผนที่ภาษี - ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
แผนที่ภาษีและทะเบียน และทะเบียนทรัพยสินของ นครพระนครศรีอยุธยา พื้นที่
ทรัพยสิน
เทศบาลนคร
14.84 ตร.กม. ตาม
พระนครศรีอยุธยา ถูกตอง ระบบงานแผนที่ภาษีและ
ครบถวนและเปนขอมูล
ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ปจจุบันสามารถจัดเก็บภาษี ฯ จํานวน 7 เขต จํานวนเขต
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางตาม ยอย 120 เขตยอยและ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
จํานวนแปลงที่ดินจํานวน
และสิ่งปลูกสรางพ.ศ.2562 5,716 แปลง โดยใช
- เพื่อพัฒนางานแผนที่ภาษี โปรแกรมประยุกตระบบ
และทะเบียนทรัพยสิน และ สารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX
งานจัดเก็บรายไดใหมี
GIS)และบันทึกขอมูลทะเบียน
ประสิทธิภาพในการ
ทรัพยสินลงในโปรแกรมแผนที่
ดําเนินการจัดเก็บภาษี
ภาษีและทะเบียนทรัยพสิน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
(LTAX 3000) ของกรม
รับผิดชอบในการจัดทํา
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- สํารวจขอมูลลักษณะการ
ใชประโยชนของที่ดิน
ลักษณะการใชประโยชนสิ่ง
ปลูกสราง และการติดตั้ง
ปาย การเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนของที่ดิน
ลักษณะการใชประโยชนสิ่ง
ปลูกสรางเพื่อจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ
ภาษีปาย

- เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชนในการจัดเก็บ
ภาษีและบริการในดาน
อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็วและการ
ปฏิบัติงานเปนไปใน
แนวทางเดียวกับกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ.
2562

กองคลัง
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
และการจัดเก็บรายได ใหมี
(ตอ)
ความรูความเขาใจในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง สามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2 โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน - ประชาชน ผูประกอบการ
การจัดเก็บรายได
คาสถานบริการตาง ๆ ในเขต
- เพื่อเปนการเพิ่มรายได เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยสามารถจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมไดอยางทั่วถึง
- เพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการชําระภาษี
- เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารและระยะเวลาใน
การชําระภาษี

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 - จัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมไดทั่วถึง
- รายไดการจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนไดรับขาวสาร
เปนปจจุบัน
- การจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมไดอยาง
ทั่วถึง
- เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการ
แกประชาชน
- มีผูชําระภาษีมากขึ้น

กองคลัง

หนาที่ 215

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุง
- เพื่อบํารุงรักษาและ
- บานพักปลัดเทศบาล
500,000
บานพักปลัดเทศบาล
ปรับปรุงสิ่งกอสรางอันเปน สามารถใชงานไดอยางมี
ทรัพยสินของสํานัก
ประสิทธิภาพและเปนไปตาม
ปลัดเทศบาล ซึ่งชํารุด
ระเบียบ ซอมแซมสวนที่ชํารุด
เสียหาย ใหสามารถใชงาน และเสียหายใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
ได
4 คาใชจายในการรับเสด็จ

- เพื่อเปนคาใชจายในการ
รับเสด็จฯที่เปนหนาที่ของ
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

5 คาพวงมาลัย ชอดอกไม
กระเชาดอกไม และพวง
มาลา

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จัด - สําหรับมอบแกบุคคลตางๆ
จางทําพวงมาลัย ชอดอกไม หรือวาง ณ อนุสาวรียผูประกอบ
กระเชาดอกไมและพวงมาลา คุณงามความดีแกประเทศชาติ

- เพื่อเปนคาใชจายในการรับ
เสด็จฯที่เปนหนาที่ของเทศบาลฯ
หรืออุดหนุนหนวยงานที่
ดําเนินการไดในกรณีที่เทศบาล
ไมไดดําเนินการเอง หรือ
ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หรือศพผูมีเกียรติตามแตกรณีใน
นามเทศบาลฯ เปนสวนรวม ตาม
ความเหมาะสมและประหยัดฯ

300,000

300,000

300,000

300,000

30,000

30,000

30,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- บานพักพนักงานเทศบาล
อันเปนทรัพยสินในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล

- บานพักพนักงาน
เทศบาล ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกเทศบาลฯ

สํานักปลัด

- มีการจัดเตรียมความ
300,000 - การเตรียมการรับเสด็จ
พระบรมวงศศานุวงศ หรือ พรอมในการรับเสด็จ
ผูแทนพระองค พรอมคณะ
ผูติดตาม

30,000 - มีการจัดเตรียม พวงมาลัย - เพื่อเปนการระลึกถึงผู
ชอดอกไม กระเชาดอกไม ประกอบคุณงานความดี
และพวงมาลา เพื่อรวมพิธี เปนการมอบใหแกบุคคล
ตางๆ

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000 1,000,000 1,000,000
6 โครงการคาใชจายในการ เพื่อเปนคาใชจายในการจัด เพื่อดําเนินการตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเปนคาใชจายใน
จัดพิธีหรือโครงการ
พิธี หรือ โครงการตางๆ
โครงการและกิจกรรมตางๆที่
กิจกรรมตามที่ไดรับ
ไดรับมอบหมายใหตามนโยบาย
มอบหมาย
ของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
อําเภอ โดยเปนคาใชจายเชน
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
กิจกรรมคาจางเครื่องขยายเสียง
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
7 โครงการจัดงานบําเพ็ญ ๑) เพื่อเปนการแสดงออก
กุศลวันคลายวันพระราช และนอมรําลึกถึงพระมหา
สมภพสมเด็จพระศรีนค กรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนีที่ทรงมี
รินทราบรมราชชนนี
ตอปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา
๒) เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติและถวายราช
สดุดีสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

- จัดกิจกรรมพิธีการทางพุทธ
ศาสนาบําเพ็ญกุศล เครื่อง
สังฆทาน เครื่องไทยธรรม อุทิศ
ถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายราชสดุดี พิธีวางพาน
พุมดอกไมสดถวายสักการะหนา
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

700,000

700,000

1,200,000 1,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,000,000 - รอยละของภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย
- มีการดําเนินการ ตามที่
ไดรับมอบหมายตามภารกิจ
ที่เปนนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงจังหวัด อําเภอ
และสวนราชการอื่นที่
เกี่ยวของ

1,200,000 - มีการจัดกิจกรรมงาน
บําเพ็ญกุศลวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี (21
ตุลาคม) ปละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดดําเนินการกิจกรรม
หรือพิธีการตางๆที่ไดรับ
มอบหมายภารกิจรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ

สํานักปลัด

- ประชาชนไดรวม
กิจกรรมงานบําเพ็ญกุศล
วันคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมรชชนนี

สํานักปลัด

หนาที่ 217

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ
๓) เพื่อเสริมสรางความ
เผยแพรพระกรณียกิจที่สําคัญ
สามัคคีของประชาชนชาว
ไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
๔) เพื่อเปนการสงเสริมการ - จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ
เลนกีฬา ออกกําลังกาย
- กิจกรรมการจัดการแขงขัน
และตานภัยยาเสพติด
กี
ฬ
าเปตอง
๕) เพื่อใหพสกนิกรได
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี - จัดกิจกรรมพิธีปลอยพันธ
ปลาสูธรรมชาติและกิจกรมมอื่นๆ
อยางทั่วถึง

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

8 จัดงานวัดเทศบาลและ
วันทองถิ่นไทย

เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของเทศบาล เพื่อ
เสริมสรางความสามัคคีใน
หมูคณะ เพื่อใหพนักงาน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เห็นความสําคัญของการ
ปกครองสวนทองถิ่นใน
รูปแบบของเทศบาล

จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
สามัคคีในหมูคณะเนื่องใน
โอกาสวันเทศบาล อาทิ การ
จัดกิจกรรมทางศาสนา พิธี
บวงสรวงพระรามาธิบดีที่ 1
และบูรพกษัตริย การจัด
กิจกรรมกีฬาการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะและอื่นๆ ที่เปน
ประโยชนกับพนักงานและ
ประชาชนในทองถิ่น ฯลฯ ปละ
1 ครั้ง

300,000

300,000

300,000

300,000

- การดําเนินงานของ
300,000 มีการจัดกิจกรรมงานวัน
เทศบาลและวันทองถิ่นไทย เทศบาลไดรับการเผยแพร
ปละ 1 ครั้ง
ใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบ เกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ ไดรับความ
รวมมือรวมใจจาก
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น

สํานักปลัด

หนาที่ 218

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ตามวันสําคัญทางสถาบัน
9 โครงการจัดงานวันสําคัญ - เพื่อเสริมสรางความ
500,000
900,000
500,000
500,000
ทางศาสนาวัฒนธรรม
สามัคคีในการแสดงความ พระมหากษัตริย วันสําคัญทาง
และประเพณีตางๆ
จงรักภักดีและการสนับสนุน พระพุทธศาสนาที่ทางราชการ
สงเสริมวัฒนธรรมของชาติ กําหนดอาทิ วันสถาปนากรุงศรี 3
เมษายน , งานพระราชพิธีงานรับ
เสด็จและการตรวจเยี่ยม ตรวจ
ราชการของพระบรมวงศานุวงศ
พรอมคณะผูติดตามเสด็จ ฯลฯ วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค. ,
วันฉัตรมงคล,วันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. , 5
ธันวาคม วันชาติ วันพอแหงชาติ
วันดินโลก วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที9่ ,วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินี 3 มิ.ย. , 12
สิงหาคม วันแมแหงชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 - มีการจัดกิจกรรมงานวัน
สถาปนากรุงศรี (3
เมษายน) ปละ 1 ครั้ง งาน
พระราชพิธีงานรับเสด็จ
และการตรวจเยี่ยม ตรวจ
ราชการของพระบรมวงศานุ
วงศ พรอมคณะผูติดตาม
เสด็จ ฯลฯ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 28
ก.ค. , วันฉัตรมงคล,วัน
คลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 13
ต.ค. , 5 ธันวาคม วัน
คลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ
และงานที่ไดรับมอบหมาย
จากจังหวัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนไดรวมถวาย
สักการะและรวมกิจกรรม
ในวัสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยและการ
เสด็จมาเยี่ยมตรวจ
ราชการของพระบรม
วงศานุวงศพรอมคณะ
ผูติดตามเสด็จ ฯลฯ

สํานักปลัด

หนาที่ 219

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใชในการเลือกตั้ง
ดําเนินการเลือกตั้งนายกและ
500,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000
10 โครงการดําเนินการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและ
สามาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารทองถิ่น
ดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวย
นครพระนครศรีอยุธยา
ความสุจริต และเที่ยงธรรม
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง

11 โครงการฝกอบรมสัมมนา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดู การปฏิบัติงานใหการบริการ
งาน
ประชาชน
- การพัฒนาวิสัยทัศนและ
สมรรถนะของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภา และ
พนักงานสวนทองถิ่น

- สมาชิกสภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
- ผูบริหารทองถิ่นและ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
การเตรียมการเลือกตั้ง
5,000,000 ดําเนินการการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก เปนไปตามที่กําหนด
ประชาชนเห็นความสําคัญ
สภาเทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประเมินระดับความรู
ความเขาใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังจาก
การฝกอบรม โดยใช
แบบสอบถาม กอนและหลัง
การฝกอบรม - ประเมิน
โดยการสังเกตุจากการตอบ
ขอซักถามการฝกปฏิบัติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ของการเลือกตั้ง เจาหนาที่มี
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ไปทางเดียวกันการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความเรียบรอย
- เพื่อใหสมาชิกสภา
เทศบาลมีความรู ความ
เขาใจนโยบายของรัฐ
กระทรวงมหาดไทยกรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ผูบริหารระดับสูง
ของจังหวัด
- เพื่อใหสมาชิกมีความรู
ความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น
- เพื่อใหมีวิสัยทัศนในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาของ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

หนาที่ 220

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อใชในการบริการและ -เชารถยนตสวนกลางมาใช
12 เชารถยนต รถยนต
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 มีการเชารถยนตเปนไปตาม - สําหรับมาใชใน
สําหรับการปฏิบัติงาน ของ
สวนกลาง
ชวยเหลือประชาชนกรณี
ระเบียบ คุณลักษณะและ ราชการทดแทนรถยนตที่
หน
ว
ยงานเทศบาล
จํ
า
นวน
9
คั
น
ไดรับแจงซึ่งเปนการ
ราคาทีก่ ําหนด
จะสิน้ สุดสัญญาเชา
ปฏิบัติงานนอกสถานที่และ 1.) คาเชารถยนตสวนกลาง
ขนาดกระบอกสูบไมเกิน 1,600
ใชสําหรับปฏิบัติงานดาน
ซีซี จํานวน 1 คัน อัตราเดือนละ
ตางๆภายในเทศบาล
18,450 บาท 2.) รถยนต
(ระยะเวลา 5 ป เริ่มป
สวนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
2562 - 2566 เปนจํานวน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
เงิน 11,000,000.-บาท) จํานวน 8 คัน อัตราเดือนละ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

19,670 บาท (ระยะเวลา 5 ป
เริ่มป 2562 - 2566 เปน
จํานวนเงิน 11,000,000.-บาท)

13 เชารถยนตเพื่อใชในงาน - เพื่อใชสําหรับตรวจ
รักษาความสงบเรียบรอย การณความสงบเรียบรอย
ใหกับประชาชนภายในเขต
เทศบาล

- เชารถยนตเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตรวจตราความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ
แบบดับเบิ้ลแคป (ดีเซล)
จํานวน 2 คัน อัตราเดือนละ
19,670 บาท/เดือน

472,080

472,080

472,080 มีการเชารถยนตเปนไป
-สําหรับมาใชใน
ตามระเบียบ คุณลักษณะ ราชการทดแทนรถยนตที่
และราคาที่กําหนด จํานวน เสื่มสภาพ
1 คัน

สํานักปลัด

หนาที่ 221

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
472,080
472,080
14 เชารถยนตเพื่อใชในงาน - เพื่อใชบรรเทาสาธารณ - เชารถยนตสวนกลางมาใช
ปองกันและบรรเทาสา ภัยบริการผูประสบภัย
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ธารณภัย
- เพื่อใชเปนรถนําขบวน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
และชวยเหลือผูประสบเหตุ ภัย รถยนตสวนกลาง (ดีเซล)
อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ
ฯลฯ
แบบดับเบิ้ลแคบ อัตราคันละ
19,670.-บาท จํานวน 2 คัน
เปนเงินเดือนละ 39,340 บาท
15 ประชุมประชาคมรับฟง

- เพื่อรับทราบปญหา
ความคิดเห็นการจัดทํา ความตองการของ
แผนพัฒนาเทศบาล
ประชาชน
- เพื่อใหความรูความ
เขาใจแกประชาชน
เกี่ยวกับนโยบายของ
เทศบาล
- เพื่อกอใหเกิดความ
เขาใจอันดีและความ
รวมมือระหวางเทศบาล
กับประชาชน

จัดประชุมประชาคมรับฟง
ความคิดเห็นการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลโดยเชิญ
ประชาชน ผูนําชุมชน อส
ม. องคกรภาครัฐภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่
เกี่ยวของ ฯลฯ เขารวม
ประชุม

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
472,080 มีการเชารถยนตเปนไป
-สําหรับมาใชใน
ตามระเบียบ คุณลักษณะ ราชการทดแทนรถยนตที่
และราคาที่กําหนด จํานวน เสื่มสภาพ
2 คัน

500,000 - จํานวนผูเขารวมประชุม - เกิดแนวทางในการ
ไมต่ํากวา 1,000 คน
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตรงตาม
ตองการของประชาชน
- ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายของ
เทศบาล
- ประชาชนเขาใจใน
การดําเนินงานของ
เทศบาลและใหความ
รวมมือกับเทศบาลเปน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กองวิชาการ
และแผนงาน

หนาที่ 222

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 เผยแพรประชาสัมพันธ - เพื่อเปนการเผยแพร
- จัดทําสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ประชาชนรอยละ 80

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธเทศบาลให
ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
องคกรภาครัฐ /
ภาคเอกชนทั้งสื่อมวลชน
ไดรับทราบ
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ
เทศบาลและเขามามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆของเทศบาล

ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ
เพื่อเผยแพรใหแกประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นๆ องคกรภาครัฐเอกชน
และสื่อมวลชนไดรับทราบ
เชน รายงานผลงานประจําป
วารสาร แผนพับ แผนปลิว
บัตรประจําตําแหนง
ผูบริหารพนักงานและลูกจาง
ปฏิทิน สมุดบันทึก ปาย
ประชา สัมพันธปายไวนิลสื่อ
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน
และอื่นๆที่ลักษณเปนการ
ประชาสัมพันธ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนองคกร
กองวิชาการ
ไดรับทราบถึงบทบาท ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง และแผนงาน
ภารกิจหนาที่ของเทศบาล ภาครัฐ/ภาคเอกชน
เกิดภาพลักษณที่ดีในเขต ตลอดจนสื่อมวลชน ทุก
แขนงไดรับทราบถึง
เทศบาลทั้งภายในและ
บทบาท ภารกิจหนาที่
ภายนอก
ของเทศบาลและไดรับ
ทราบถึงผลการทํางานใน
กิจกรรมตางๆที่เทศบาล
ไดดําเนินการ

หนาที่ 223

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อเปนการบริการ
443,400
17 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ 1. ปรับปรุงเสียงทางไกล
กระจายเสียงทางไกล
ลูกขายบริเวณถนนอูทอง
ประชาชนทางดานการรับรู
อัตโนมัติแบบไรสาย
ตลอดสาย จํานวน 10 จุด ขาวสารของทางราชการใน
จํานวนเงิน 292,000 บาท ดานการบริการสาธารณะและ
2. ตอเติมระบบกระจาย ดานขาวสารของทางราชการ
เสียงทางไกลชนิดไรสายเพิ่ม เพื่อติดตอถึงประชาชนในการ
อีก 2 จุด
ดําเนินการดังกลาวภายในเขต
- บริเวณชุมชนวัดกุฎีทอง เทศบาลฯ
-บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จํานวนเงิน 151,400 บาท

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนในบริเวณที่
ประชาชนไดรับขาวสาร
ปรับปรุงและตอเติมระบบ จากทางเทศบาล
กระจายเสียงไดรับรูขาวสาร
และขอมูลตางๆ ของทาง
เทศบาลฯ ไดอยาง
ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 224

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อสํารวจความเปนอยู
-การจัดเก็บขอมูล
300,000
300,000
1 โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานของ องคกร
ของชุมชนในเขตเทศบาลฯ พื้นฐานฯของชุมชนในเขต
ปกครองสวนทองถิ่นหรือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ เทศบาลนคร
อปท.
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลฯ พระนครศรีอยุธยาจํานวน
66 ชุมชน
2 โครงการเผยแพรงาน
สวัสดิการสังคม เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

- เพื่อใหประชาชนทุกกลุมได
รับทราบถึงสิทธิประโยชนที่
ภาครัฐ จัดใหในดาน
สวัสดิการสังคมและเผยแพร
ขอมูลตางๆใหแกประชาชน
ไดทราบ

-จัดทําสื่อสิ่งพิมพรูปแบบ
ตางๆ เชน แผนพับ
ใบปลิวปายไวนิลของงาน
สวัสดิการสังคม เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

3 โครงการเทศบาลพบผูนํา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

-เพื่อใหผูนําชุมชนพัฒนา
ศักยภาพในการเปนผูนําเกิด
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการทํางาน
-เพื่อไดนําเทคนิคตางๆ ไป
ใชไดอยางเหมาะสม

- จัดทําเวทีประชาคม
เกี่ยวกับการทบทวน แผน
สวัสดิการและชี้แจง
นโยบายของรัฐบาลให
ชุมชนทราบ ฯลฯ

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 - จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ฯ ของชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
จํานวนไมนอยกวา 30
ชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- นําขอมูลความจําเปน
พื้นฐานของประชาชนมา
ใชปรับปรุง พัฒนาให
ประชาชนมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000

50,000

50,000 -การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ
ในกอง สวัสดิการ
จํานวน 2 งานคือ
- งานพัฒนาชุมชน
-งานสังคมสงเคราะห

-ประชาชนทุกกลุมได
รับทราบถึงสิทธิประโยชน
ของภาครัฐในดาน
สวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

300,000

300,000

300,000 1.จัดประชุม ผูนํา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
2.เกิดกิจกรรมในการ
พัฒนาชุมชนและ
พัฒนาทองถิ่นดวย
ความรวมมือจากชุมชน
66 แหง

-ผูนําชุมชนมีศักยภาพใน
การเปนผูนําและ
แลกเปลี่ยน แบงปน
ประสบการณในการ
ทํางาน และวางแผนการ
ทํางานรวมกันและทองถิ่น
ไดรับทราบ

กองสวัสดิการ
สังคม

หนาที่ 225

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
- เพื่อใหผูนําชุมชนไดรับ
ขาวสาร/ขอมูลใหทันตอ
เหตุการณ ปจจุบัน
-เพื่อทราบปญหาของชุมชน
และนําไปปรับ ประยุกคใช
ตอไป
4 โครงการจัดทําแผนชุมชน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแกไขปญหาชุมชน
-เพื่อทราบปญหาตางๆใน
ชุมชน

- จัดทําแผนชุมชนในเขต
เทศบาลฯจํานวน 66
ชุมชน

300,000

300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

300,000 - จัดทําแผนชุมชนใน - ประชาชนในชุมชนได
เขตเทศบาลฯจํานวน เสนอความตองการในการ
66 ชุมชน
แกไขปญหาของชุมชนได
ตรงประเด็น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองสวัสดิการ
สังคม

หนาที่ 226

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิก อปพร. อบรม อปพร.จํานวน
1 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ภายในเขตเทศบาลเพิ่มความรู 100 คน 1 รุน
ทักษะและศักยภาพในการ
พลเรือน
ปองกันอัคคีภัยในเขตชุมชน
และเปนกําลังสนับสนุนใหกับ
เจาหนาที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณภัย
ตาง ๆ ในพื้นที่

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

2 โครงการฝกอบรมพัฒนา เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ
ศักยภาพของบุคลากรของ วิสยั ทัศน ทัศนคติ ความรู
ทักษะและประสบการณในการ
งานปองกันฯ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

อบรมพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
ของงานปองกันฯ
จํานวน 55 คน

350,000

350,000

350,000

350,000

3 โครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

เพื่อเปนแนวทางในการ
ติดตาม สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ
ในชวงเทศกาล

300,000

300,000

300,000

300,000

เพื่อใหการปองกันฯและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
มีเปาหมายและแนวทางการ
ดําเนินการที่สามารถลดสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุและปจจัย
เสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2565
(บาท)
500,000 อบรม อปพร. จํานวน อาสาสมัครปองกันภัย
100 คน 1 รุนสําเร็จ ฝายพลเรือน จะไดรับ
ตามเปาหมาย
ความรูวิทยากรใหมที่จะ
นําไปใชไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการและเกิด
ความมั่นใจในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ตาง ๆ
350,000 อบรมพัฒนาเพิ่ม
บุคลากรของงานปองกัน
ศักยภาพของบุคลากร ฯจะไดรับความรูใหมๆ
ของงานปองกันฯ
จากวิทยากรที่มาใหความรู
จํานวน 55 คน สําเร็จ
ตามเปาหมาย
300,000 เปรียบเทียบสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานตและ
ติดตามผล

การปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต มีเปาหมายและ
แนวทางการดําเนินการที่
สามารถลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุและปจจัยเสี่ยงที่
เปนสาเหตุสําคัญของการ
เกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนาที่ 227

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

4 โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชนเขมแข็ง
แบบยั่งยืน

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริมวิสัยทัศน
ทัศนคติ และความรู
ประสบการณในการปองกันฯ
ในชุมชนใหรูถึงวิธีการดับเพลิง
ในเบื้องตนและสาธารณภัย
ตาง ๆ และเปนกําลังในการ
ชวยเหลือประชาชนและ
หนวยงานของรัฐตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดโครงการฝกอบรม
ใหกับชุมชนที่อยูภายใน
เขตเทศบาลอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

5 โครงการซอมเรือยนตคลอง เพื่อใหเรือยนตดับเพลิง คลอง ซอมเรือยนตดับเพลิง
เมือง 5
เมือง 5 ของงานปองกันฯ
คลองเมือง 5 จํานวน 1
สามารถใชงานไดอยางมี
ลํา
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สามารถใชงานไดนาน ๆ
6 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อซอมแซมอาคารงาน
อาคาร งานปองกันฯ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ใหมีความมั่นคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของเจาหนาที่

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารสํานักงาน
ปองกันฯประกอบดวย
- หองหัวหนางาน
ปองกันฯ

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

250,000

3,500,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อเปนการสงเสริม
วิสัยทัศน ทัศนคติ ความรู
ทักษะ และประสบการณ
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชนตาง ๆใหรูถึง
วิธีการดับเพลิงเบื้องตน

สํานักปลัด

มีเรือยนตไวใชงานและ เพื่อใหเรือยนตดับเพลิง
เพิ่มประสิทธิภาพใน คลองเมืองของงาน
การปฏิบัติงาน
ปองกันฯ สามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและสามารถใช
งานไดนานๆ
ซอมแซมอาคารของ เพื่อใหพนักงานมีที่พัก
งานปองกันฯและ
อาศัยที่มีความมั่นคง
ระบบสาธารณูปโภค แข็งแรงและปลอดภัย
ตางๆ จํานวน 1
อาคาร

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีความรู
วิสัยทัศน ในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตาง ๆใน
ชุมชนที่อาศัยอยู

สํานักปลัด

หนาที่ 228

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

(ตอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- หองพักเวร
เตรียมพรอม(พรอม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง)
- หองธุรการ(พรอม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 13,000 ทีบียู
จํานวน 1 เครื่อง)
- หองเก็บพัสดุ
- หองน้ําหองสวม และ
ระบบสาธารณูปโภค
เชนทอระบายน้ํา ไฟฟา
ประปาและทาสี ฯลฯ
อาคารของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และที่พักอาศัยของ
พนักงาน จํานวน 23
หอง

หนาที่ 229

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

7 โครงการสรางอาคารที่พัก
พนักงานเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อสรางอาคารที่พักพนักงาน กอสรางอาคารตึก 4 ชั้น
เทศบาลและลูกจางประจํา
บริเวณดานหลังอาคาร
และพนักงานดับเพลิง
สํานักงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000

8 โครงการกอสรางแพจอด เพื่อกอสรางแพจอดเรือยนต บริเวณหนาวังจันทร
เรือยนตดับเพลิงขนาด
ดับเพลิงของงานปองกันฯ
เกษม ของงานปองกัน
กวาง 10.00 ม.ยาว15 ม. ทดแทนของเดิมซึ่งชํารุดทรุด และบรรเทาสาธารณภัย
โทรมเปนอยางมากไมคุมกับ รวม 1 แหง
การซอมแซมและเพื่อให
เจาหนาที่เขาเวรประจําแพ
เรือดับเพลิง
9 โครงการจัดอบรมและ
สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายและ
แนวทางการปฏิบัติงานใน
สวนงานเทศกิจ

- เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ใหกับเจาหนาที่ในสวนงาน
เทศกิจใหมีความรูและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
สามารถนําความรูไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง

จัดสงบุคลากรของ
หนวยงานเทศกิจเขารับ
การอบรมและสัมมนา
เพื่อเพิ่มความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ขอกฎหมายและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
จํานวน 40 คน

2565
(บาท)

3,500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อาคารที่พักพนักงาน 4 เพื่อใหพนักงานมีที่พัก
ชั้น จํานวน 1 อาคาร อาศัยที่มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย

สํานักปลัด

กอสรางแพจอดเรือ
ดับเพลิง ทุนแพ
ดับเพลิง บริเวณหนา
วังจันทรเกษม ของ
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวม 1 แหง

เพื่อใหพนักงานมีที่พัก
อาศัยที่มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย

สํานักปลัด

จํานวนบุคลากรในสวน
งานเทศกิจที่เขารับการ
อบรมและสัมมนา เปน
จํานวน 40 คน

บุคลากรในหนวยงานมี
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายมาก
ขึ้นและสามารถนํา
ความรูที่ไดมาปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

หนาที่ 230

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการดําเนินการ
มาตราการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และสนับสนุนการแกไข
ปญหาและเพิ่มมาตราการใน
การรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยวใหบังเกิดผลรวม
ทั้งสรางความเชื่อมั่นใหแก
นักทองเที่ยวในสถานที่แหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- จัดอบรมใหความรู
เจาหนาที่ของหนวยงาน
เทศกิจในเรื่องมาตราการ
รักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยวจํานวน 30
คน
- จัดกําลังเจาหนาที่
ของหนวยงานรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
มั่นคง เฝาระวังตาม
มาตราการรักษาความ
ปลอดภัยตามสถานที่
สําคัญๆ ภายในเขต
รับผิดชอบ ใน
วันหยุดราชการ

11 โครงการกอสรางศูนย
อุบัติภัยทางน้ํา

- กอสรางอาคารทาเทียบเรือ
อาคารปฏิบัติงานศูนย
ชวยเหลือประชาชนผูประสบ
เหตุสาธารณภัยและที่พัก
พนักงานดับเพลิง

- กอสรางอาคารทา
เทียบเรือ อาคารปฏิบัติ
งานศูนยชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบเหตุ
สาธารณภัยและที่พัก
พนักงานดับเพลิง

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 - เจาหนาที่ของ
หนวยงานรักษาความ
สงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงไดรับ
ความรูความเขาใจใน
เรื่องมาตราการรักษา
ความปลอดภัย
นักทองเที่ยว จํานวน
30 คน

10,000,000 - อาคาร จํานวน 3
หลัง ประกอบดวย
อาคารที่จอดเรือ
อาคารปฏิบัติงานของ
พนักงานและอาคารที่
พักของพนักงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สรางความเชื่อมั่นกับ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมา
แหลงทองเที่ยวภายใน
เขตรับผิดชอบ
- มีการบูรณาการ
สนับสนุนการทํางานของ
เจาหนาที่งานรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
มั่นคง ในการบริหาร
จัดการดานความ
ปลอดภัยในสถานที่แหลง
ทองเที่ยว ภายในเขต
รับผิดชอบ อยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

- มีความพรอมในการ
จัดเตรียมสถานที่เปนจุด
ศูนยกลางในการ
ชวยเหลือ - มีความพรอม
ในการจัดเตรียมสถานที่
อยูอาศัยชั่วคราว

สํานักปลัด

หนาที่ 231

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

(ตอ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีความพรอมในการ
จัดเตรียมเปนศูนย
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

12 โครงการปรับปรุงอาคาร
งานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง

- เพื่อปรับปรุงอาคารเดิมให - ดําเนินการฝาเพดาน
มีภูมิทัศนที่สวยงาม
จํานวน 1 หอง เปลี่ยน
ประตุ หนาตาง ทุกหอง
เปลี่ยนสุขภัณฑภายใน
หองน้ํา เชน อางลาง
หนา พรอมกระจก โถ
สวม

13 โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนตตรวจ
การณพรอมอุปกรณไฟ
ฉุกเฉิน

- เพื่อใชสําหรับตรวจการณ
ความสงบเรียบรอยใหกับ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อใชอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการ
ประชาชนเชน เพื่อเปนรถนํา
ขบวนหรืองานอื่นที่ตองใช
ความรวดเร็วในการเขาถึงพื้นที่

จัดซื้อรถจักรยานยนต
ตรวจการณพรอม
อุปกรณไฟฉุกเฉิน ขนาด
300 ซีซี จํานวน 5
คัน คันละ 200,000

300,000

1,000,000

- สามารถรองรับ
จํานวนบุคลากรที่จะมี
เพิ่มขึ้นใน
ปงบประมาณตอไป
80%

- ทําใหหนวยงานรักษา
ความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงมีภาพลักษณ
ที่ดีตอบุคคลทั้งภายใน
และภายนอก

สํานักปลัด

- รถจักรยานยนต
จํานวน 5 คัน

- สําหรับเจาหนาที่
เทศกิจเพื่อใชปฏิบัติงาน
และใหบริการประชาชน

สํานักปลัด

หนาที่ 232

แบบ ผ.02/1
หนาที่ 227

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

ปรับปรุงโรงยิมอเนกประสงคและระบบ เพื่อใหโรงเรียนมีโรงยิมและมี - ปรับปรุงโรงยิมเอนกประสงค
ไฟฟาสองสวาง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา ไฟสองสวางเพียงพอตอการ และเดินระบบไฟฟาสองสวาง
ปูนพระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์โสตฺถิทตฺโต) ทํากิจกรรมตางๆ ของโรงรียน

2,305,000

โรงเรียนมีโรงยิมที่ดีและมีไฟ นักเรียนและบุคลากร มี
สํานักการศึกษา
สองสวางเพียงพอตอการทํา สถานที่เพียงพอตอการเรียน
กิจกรรมตางๆ
และการสอน

2

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงคและระบบ เพื่อใหนักเรียนมีลานกีฬา
ลานกีฬาเอนกประสงคจํานวน 1
ไฟฟาสองสวาง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา เอนกประสงคใชในการเรียน ลานและเดินระบบไฟฟาสองสวาง
ปูนพระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์โสตฺถิทตฺโต) การสอนและการออกกําลัง
กาย

1,778,000

เด็กนักเรียนมีลานกีฬา
สํานักการศึกษา
เอกนกประสงคในการออก
กําลังกายและการทํา
กิจกรรมตางๆภายในโรงเรียน

3

กอสรางสนามฟุตบอลพรอมลูวิ่งยาง
สังเคราะห และระบบไฟฟาสองสวาง
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนพระราชสิทธิ
มงคล (สวัสดิ์โสตฺถิทตฺโต)

เพื่อใหนักเรียนมีสนาม
สนามฟุตบอลพรอมลูวิ่ง จํานวน
ฟุตบอลพรอมลูวิ่งยางใชการ 1 แหงและเดินระบบไฟฟาสอง
เรียนการสอนและการออก สวาง
กําลังกาย

โรงเรียนมีลานกีฬา
เอนกประสงค สําหรับใชใน
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
กีฬา
โรงเรียนมีสนามฟุตบอล
พรอมลูวิ่งที่ไดมาตรฐานใน
การจัดการเรียนการสอน

4

โครงการกอสรางอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบรายการกอสรางอาคารเรียน 4
ชั้น 12 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส
สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- เพื่อจัดหาอาคารเรียนหลัง
ใหมทดแทนอาคารเรียนที่
ชํารุดทรุดโทรม โรงเรียนมี
หองเรียนเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนและ
รองรับ'นักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
มีอาคารเรียนที่มั่นคง
แข็งแรง'และปลอดภัยแก
นักเรียน

- โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค
มีอาคารเรียนเพิ่มและมี
หองเรียนเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียน

- ประชาชน ผูปกครอง
สํานักการศึกษา
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล
วัดปาโค มีอาคารที่มีความ
เพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นทุกๆป

- กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12
หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส
สน.ศท.4/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2561 โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

13,771,000

10,173,300

เด็กนักเรียนมีสนามกีฬา
ฟุตบอลพรอมลูวิ่งยาง ใน
การออกกําลังกายและ
ฝกซอมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการกีฬา

สํานักการศึกษา

หนาที่ 233

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
5

6

7

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคน จัดซื้ออุปกรณสําหรับหองเรียน
สารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดปา ไดรบั โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค จํานวน
โค
อยางเต็มตามศักยภาพ
1 ชุด ประกอบดวย ๑.โทรทัศน
(LEDTV) ขนาดจอภาพไมต่ํากวา
๕๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ๒.ชุด
รับสัญญาณโทรทัศนผาน
ดาวเทียม ๓.เครื่องรับสัญญาณ
ภาพดาวเทียม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคน จัดซื้ออุปกรณสําหรับหองเรียน
สารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัด ไดรับโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม
แมนางปลื้ม
อยางเต็มตามศักยภาพ
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ๑.
โทรทัศน(LEDTV) ขนาดจอภาพ
ไมต่ํากวา ๕5นิ้ว จํานวน ๑
เครื่อง ๒.ชุดรับสัญญาณ
โทรทัศนผานดาวเทียม
๓.เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม
กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพือสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี ดําเนินการกอสรางสนามเด็กเลน
สติปญญา มีความคิด
สรางปญญา จํานวน 4 ฐาน ตาม
สรางสรรค
แบบแปลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญาที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

30,700

เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา - เด็กนักเรียนไดรับความรู
ดานการศึกษาเปนรอยละ
การพัฒนาดานการศึกษา
100

สํานักการศึกษา

30,700

เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา - เด็กนักเรียนไดรับความรู
ดานการศึกษาเปนรอยละ
การพัฒนาดานการศึกษา
100

สํานักการศึกษา

เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา - เด็กนักเรียนไดรับความรู
ดานการศึกษาเปนรอยละ
การพัฒนาดานการศึกษา
100

สํานักการศึกษา

170,000

หนาที่ 234

หนาที่ 235

หนาที่ 236

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
9,600,000
1 โครงการพัฒนาการเก็บ -เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
ขนขยะมูลฝอยและสิ่ง ภายในเขตเทศบาล มิใหมี แบบอัดทาย ขนาดความจุของตู
ปฏิกูลในพื้นที่
ขยะตกคาง
ไมนอยกวา 10 ลบ.ม. จํานวน
4 คันๆละ 2,400,000 บาท

-เพื่อใหบริการประชาชนใน -จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีด
พื้นที่เพื่อลดพาหะนําโรค
ลางทอระบายน้ํา ชนิด 10 ลอ
เครื่องยนตดีเซล ลอหนาเดี่ยว
ลอหลังคู พวงมาลัยขวา มีกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 300
แรงมา ถังบรรจุสิ่งโสโครกไม
นอยกวา 8,000 ลิตร พรอม
อุปกรณครบชุด (ราคา
ทองตลาด) จํานวน 1 คันๆ ละ
18,000,000 บาท

18,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-รอยละที่ลดลงของ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตกคาง
-เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

-ครัวเรือนที่ไดรับการดูแล
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20,074 ครัวเรือน
ประชากรจํานวน
52,112 คน

กอง
สาธารณสุข

-รอยละที่ลดลงของ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตกคาง
-เกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง

-ครัวเรือนที่ไดรับการดูแล
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20,074 ครัวเรือน
ประชากร จํานวน
52,112 คน

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 235

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
-เพื่อใหบริการประชาชนใน -จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่
13,000,000
พื้นที่
ขนาดใหญ ภายในมีหองสุขา
- เพื่อลดพาหะนําโรค
จํานวนไมนอยกวา 6 หอง ตัว
รถยนตชนิด 6 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา
200 แรงมา (ราคาหนวยงาน
ใกลเคียง/ทองตลาด) จํานวน 2
คันๆ ละ 6,500,000 บาท
-เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาล

-จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ ชนิดลอยาง 4
ลอ ติดบุงกี๋สําหรับตักหนาและ
บุงกี๋ขุดดานหลังรถ ใช
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มี
กําลังไมนอยกวา 90 แรงมา ที่
รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200
รอบตอนาที จํานวน 2 คันๆ ละ
3,300,000

6,600,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-รอยละที่ลดลงของ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตกคาง
-เกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง

-ครัวเรือนที่ไดรับการดูแล
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20,074 ครัวเรือน
ประชากร จํานวน 52,112
คน

กอง
สาธารณสุข

-รอยละที่ลดลงของ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตกคาง
-เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

-ครัวเรือนที่ไดรับการดูแล
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20,074 ครัวเรือน
ประชากรจํานวน52,112
คน

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 236

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
-เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
-จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
3,960,000
ภายในเขตเทศบาล มิใหมี กระบะเททาย ขนาด 6 ตัน 6
ขยะตกคาง
ลอ ขนาดความจุไดไมนอยกวา
4 ลูกบาศกหลา น้ําหนักของรถ
รวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา
12,000 กิโลกรัม พรอมกระบะ
และเครื่องปรับอากาศ จํานวน
2 คันๆ ละ 1,980,000 บาท
2 กอสรางตลาดหอรัตน
ไชย ตําบลหอรัตนไชย
อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

- เพื่อกอสรางอาคารตลาด - กอสรางอาคารตลาดใหมี
ใหมีมาตรฐานและปลอดภัย ความเปนมาตรฐานและ
ตามหลักสุขาภิบาล
ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล
- เพื่อกอสรางอาคารตลาด
จํานวน 2 อาคาร ไดแก
1.อาคารตลาดเจาพรหม
2. อาคารตลาดหอรัตนไชย

190,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-รอยละที่ลดลงของ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตกคาง
-เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

-ครัวเรือนที่ไดรับการดูแล
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20,074 ครัวเรือน
ประชากรจํานวน52,112
คน

กอง
สาธารณสุข

-รอยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ในการจัดจําหนายสินคา
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการซื้อขายในตลาด
แหงนี้
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความเขมแข็งและยั่งยืน
ของเศรษฐกิจภายในตลาด
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
สุขภาวะที่ดีของผูใชบริการ
ในตลาดแหงนี้

-มีอาคารตลาดสด
มาตรฐานและตลาด
จําหนายสินคาผลิตภัณฑ
พื้นเมือง ซึ่งมีความสะอาด
และมีมาตรฐานดาน
สาธารณสุขและดาน
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 237

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อใหมีตลาดสดแหงใหม - กอสรางอาคารตลาดสด(ตลาด
3 โครงการกอสราง
100,000,000
อาคารตลาดสด (ตลาด ที่ไดมาตรฐานใหมีความเปน เจาพรหม) จํานวน 1 หลัง
เจาพรหม)
มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ พรอมระบบสาธารณูปโภคที่
-เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ทันสมัยครบครัน มีมาตรฐาน
แหลงซื้อขายสินคา
สะอาดถูกลักษณะตามหลัก
การเกษตรแหงใหมแบบครบ สุขาภิบาลตามรูปแบบรายการที่
วงจร
เทศบาลฯกําหนด
- เพื่อเปนแหลงสรางรายได
กระจายรายได สามารถ
สรางอาชีพใหแกผูคาขาย
รายยอยได
-เพื่อดึงดูดผูคนเขามา
จับจายสินคาในพื้นที่ เพิ่ม
มูลคาสินคาในพื้นที่ เพิ่ม
มูลคาสินคาการเกษตร
เทศบาลมีการจัดเก็บรายได
จากภาษี คาธรรมเนียม นํา
รายไดกลับมาพัฒนาทองถิ่น
อยางมีประสิทธิภาพ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-รอยละที่เพิ่มขึ้นของ -อาคารตลาดสด(ตลาดเจา
พื้นที่ในการจัดจําหนาย พรหม) จํานวน 1 หลัง
สินคา
-รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการซื้อขายใน
ตลาดแหงนี้
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว
-รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความเขมแขงและความ
ยั่งยืน
-รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
สุขภาวะที่ดีของ
ผูใชบริการในตลาดแหงนี้

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 238

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ตลาดกรุงศรี(หลังศาลากลาง
4 โครงการปรับปรุงตลาด -เพื่อใหมีตลาดที่ถูกตอง
20,000,000
กรุงศรี (หลังศาลากลาง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เกา)
เกา)
ตามมาตรฐานกรมอนามัย
-เพื่อใหมีการบริหารจัดการ
ตลาดใหเปนแหลงการเรียนรู
รักษามรดกทางวัฒนธรรม
-เพื่อเปนแหลงการคาขาย
เชิงพาณิชยจากผลิตภัณฑใน
ชุมชน
-เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
การฟนฟูการละเลน ใหชน
รุนหลังไดเกิดจิตสํานึกคง
เก็บรักษาไว

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ตลาดกรุงศรี (หลัง
ศาลากลางเกา)ไดรับ
การปรับปรุงครบถวน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-มีตลาดที่ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารตาม
มาตรฐานกรมอนามัย-มี
การบริหารจัดการตลาดให
เปนแหลงการเรียนรู รักษา
มรดกทางวัฒนธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
-เปนแหลงการคาขายเชิง
พาณิชยจากผลิตภัณฑใน
ชุมชน เกิดการเพิ่มรายได
อยางยั่งยืน -เปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีการฟนฟู
การละเลน ใหชนรุนหลังได
เกิดจิตสํานึกคงเก็บรักษาไว
ไปสูชนรุนหลัง

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 239

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เปนการยกระดับมาตรฐาน -ความปลอดภัยทางอาหาร
- 25,000,000
1 โครงการปรับปรุงโรง
ฆาสัตวและขยายพื้นที่ ความปลอดภัยดานอาหาร ใหกับประชาชนและ
เปนโรงงานระบบปดให กับของจุดเริ่มตนของการ
นักทองเที่ยวที่มาพักในเขต
เปนโรงงานตนแบบนํา ผลิตเนื้อสัตว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองในอีก 8 อําเภอ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-มีโรงฆาสัตวตนแบบที่ -เปนโรงฆาสัตวตนแบบที่
ถูกหลักสุขาภิบาล
สามารถรองรับจํานวน
ประชากรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเขตพื้นที่
8 อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 240

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,500,000
1 จัดตั้งศูนยบริการการ - เพื่อเปนการจัดตั้งศูนยบริการ - ดําเนินการกอสราง
(Tourism Service Center) ศูนยบริการการทองเที่ยว
ทองเที่ยว (Tourism
Service Center) แบบ แบบครบวงจร ขึ้นเพื่อเปนการ (Tourism Service Center)
อํานวยการความประทับใจกับ แบบครบวงจร - ดําเนินการ
ครบวงจร
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ ปรับปรุงภูมิทัศนและระบบ
ตางชาติ
ไฟฟาสองสวาง
- เพื่อจัดตั้งใหมีศูนยการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ ดานการทองเที่ยว
และดานอื่นๆที่สําคัญอยูใน
ยานศูนยกลางแหลงทองเที่ยว
ในอุทยานประวัติศาสตร

2 โครงการปรับปรุงและ
กอสรางตลาดบกตลาดน้ําพื้นบานอยุธยา
(ขางวิหารพระมงคล
บพิตร ต.ประตูชัย อ./จ.
พระนครศรีอยุธยา

- เพื่อทําการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารตลาดบก
ตลาดน้ําใหมีความมั่นคง
แข็งแรงมีความเปนมาตรฐาน

- ดําเนินการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารตลาดบก-ตลาด
น้ํา จํานวน 1 แหง
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณพื้นที่ตอเนื่องใหเกิด
ความสวยงาม

50,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละ ที่ลดลงของ
นักทองเที่ยวที่ได
รองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาที่ไดรับจากการ
ทองเที่ยว - รอยละ ที่
เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มาใช
บริการ - รอยละ ที่
เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว
และผูที่มาใชบริการ

นักทองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปเดินทางมา
เที่ยวและใชพื้นที่สําหรับ
พักผอนมากขึ้น

สํานักปลัด

- รอยละที่เพิ่มของพื้นที่
ในการจัดจําหนาย
สินคาที่มีความเปน
มาตรฐาน
- รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลคาการซื้อขายใน
ตลาดแหงนี้

- อาคารตลาดบก-ตลาดน้ํา
ไดรับการปรับปรุงมี
สิ่งกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้น ใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง มีความเปน
มาตราฐานทันสมัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 241

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
- เพื่อเปนการสรางสถานที่
แหลงจําหนายสินคา
ประเภทอาหารเครื่องดื่ม
สินคา OTOP ฯลฯ
- เพื่อพัฒนาสถานที่
จําหนายสินคาที่มีความเปน
มาตราฐาน ถูกสุขลักษณะ
และมีความสวยงาม
เหมาะสมตามอัตตลักษณะ
ของกรุงเกาอยุธยา
- เพื่อเปนการสงเสริม
รายไดเกิดการกระจายรายได
ใหแกประชาชนในพื้นที่

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายไดตอครัวเรือนของ
ผูประกอบการรานคาใน
ชุมชน
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความเขมแข็งและความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจ
ภายในตลาดแหงนี้

- มีสถานที่แหลงจําหนาย
สินคาประเภทอาหาร
เครื่องดื่ม สินคา OTOP ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดฯ
- มีสถานที่จําหนายสินคาที่
มีความเปนมาตรฐานสากล
ถูกสุขลักษณะ และมีความ
สวยงามเหมาะสมตามอัตต
ลักษณะของกรุงเกาอยุธยา
- สงเสริมการสรางรายได
เกิดการกระจายรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่ มีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน สงผลดีตอ
เศรษฐกิจในชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนาที่ 242

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดซื้อรถราง เพื่อการสนับสนุนและ
รถราง (ลอยาง) ขนาดไมนอย
7,560,000

(ลอยาง) ขนาดไม
นอยกวา 28 ที่นั่ง

ยกระดับการทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

กวา 28 ที่นั่ง (ขับเคลื่อน
ดวยพลังงานไฟฟา) จํานวน 4
คัน สําหรับใชในการบริการ
รับ-สง นักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและตางประเทศ จํานวน
4 คัน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- รอยละที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น
- รอยละที่ลดลงของ
ปญหาจราจรติดขัด
- รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
- สงเสริมพัฒนาการ
ปลั
ด
เทศบาล
ทองเที่ยว ปลอดภัยและ
ไดรับความสะดวกสะบาย
ในการใชเสนทาง
- สามารถแกไขบัญหา
การจราจรติดขัด

หนาที่ 243

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครการลอกทอรวบรวมน้ํา - เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา
- กอสรางบอสูบน้ําเสีย คสล.4x4x3 ม.
25,000,000
เสียและสถานีสูบน้ําเสีย โบราณใหเกิดความสะอาด มีความ เครื่องสูบน้ําเสียชนิดจุม ขนาด 7.5 KW
ขนาดเล็ก เพื่อการ
เปนระเบียบเรียบรอยภูมิทัศนเกิด จํานวน 9 เครื่อง พรอมชุดควบคุมหมอ
ทองเที่ยวทาง
ความสวยงาม
แปลงไฟฟา ขนาด 50 KVA จํานวน 3 ชุด
ประวัติศาสตร
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําใหมี เชื่อมระบบรวบรวมน้ําเสียเดิม -กอสราง
มาตรฐานสามารถใชกักเก็บน้ําได อาคาร คสล. ขนาด 4x6 ม. เครื่องสูบน้ํา
ยามฤดูแลงและสามารถใชเปนทาง เสียชนิด Salf Priming ขนาด 15 KW
ระบายน้ําในชวงฤดูฝนหรือชวงน้ํา จํานวน 4 ชุด พรอมชุดควบคุมทํางานเชื่อม
หลาก
เขาระบบรวมน้ําเสียเดิม
- เพื่อเปนการลดความเสื่อมโทรม - ลอกทอรวบรวมน้ําเสียพื้นที่เกาะเมือง
ของแหลงน้ําในชุมชน
ความยาว 5 กิโลเมตร
2

โครงการซอมแซมระบบ
บําบัดน้ําเสียแนวคูคลอง
โบราณ เพื่อการทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด
น้ําเสีย พื้นที่เกาะเมือง - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันน้ําทวม
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําใหมี
คุณภาพและสามารถใชเปนทาง
ระบายน้ําในชวงฤดูฝนหรือน้ําหลาก

- ซอมแซมเครื่องเติมอากาศ 15HP
380V จํานวน 32 ชุด
- ซอมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟา 300KV
380V และ ATS2
- ลางบอตกตะกอนและซอมเครื่องจาย
คลอรีน
- ซอมเครื่องจักรกลบอตกตะกอนทราย
พรอมลอกตะกอนทราย
- ซอมระบบไฟฟาแรงสูงและระบบไฟฟา
แสงสวาง

18,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที/่
ปริมาณกักเก็บน้ํา ที่เกิดขึ้นในแหลง
น้ํา
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ เปนตน
- รอยละ ที่ลดลงของปญหา
รองเรียนตางๆ เกี่ยวกับแหลงน้ํา
เสื่อมโทรม ปญหาน้ําเนาเหม็น
ปญหาน้ําทวมขัง
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที/่
ปริมาณกักเก็บน้ํา ที่เกิดขึ้นในแหลง
น้ํา
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ เปนตน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยว
มีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
และพื้นที่สําหรับ
มนการพักผอน

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

หนาที่ 244

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ปรับปรุงซอมแซม
- เพื่อประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํา - ลดปริมาณน้ําเสียไหลลงสูแมน้ํา
40,000,000
เครื่องจักรกล ระบบ
เสีย
เจาพระยา
บําบัดน้ําเสีย
- ลดคากระแสไฟฟา
- สภาพสิ่งแวดลอมดานน้ําเสียในพื้นที่เกาะ
- ลดการชํารุดของเครื่องจักรกล เมืองลดลง
- สามารถรวบรวมน้ําเสียในอนาคต - ระบบระบายน้ําของประชาชนดีขึ้น
ไดเพิ่มขึ้น
4

โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ง
โสโครกและฉีดลางทอ
ระบายน้ํา ชนิด 10 ลอ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกไขปญหาทอระบายน้ําอุดตันใน
พื้นที่

- จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอ
ระบายน้ํา ชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล
ลอหนาเดี่ยว ลอหลังคู พวงมาลัยขวา มี
กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 300 แรงมา
ถังบรรจุสิ่งโสโครกไมนอยกวา 8,000
ลิตร พรอมอุปกรณครบชุด(ราคาทองตลาด)
จํานวน 1 คันๆละ 18,000,000 บาท

18,000,000

18,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- คากระแสไฟฟาระบบบําบัดน้ํา
เสียลดลง
- เพิ่มผลผลิตดานการเกษตร
- ลดการใชงานปุยเคมีของเกษตรกร

- ปริมาณแหลงน้ํา
ธรรมชาติลดลง
- ลดการใช
งบประมาณคา
กระแสไฟฟา
- เพิ่มพื้นที่การเกษตร

กองชาง
สุขาภิบาล

- รอยละที่ลดลงของเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการอุดตันของทอระบายน้ํา
ลดลง
-เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

- ครัวเรือนที่ไดรับ กองสาธารณสุข
การดูแลครอบคลุม
พื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20,074
ครัวเรือน ประชากร
จํานวน 52,112
คน

หนาที่ 245

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
1

ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ซอมแซมเครื่องสูบน้ําคลอง
คลองทอดานใต และ
ระบายน้ําและปองกันน้ําทวม ทอ หมายเลข 1,2,3
สถานีสูบน้ําคลองมะขาม - เพื่อลดปญหากระแสไฟฟา
- ซอมเครื่องสูบน้ําคลอง
เรียง
ขัดของระหวางฝนตกหนัก
มะขามเรียง หมายเลข 1
- ติดตั้งกําลังเครื่องยนตดีเซล
เครื่องสูบน้ํา หมายเลข 1 ทั้ง 2
สถานี
- ปรับปรุงทอสงน้ําเครื่องสูบ
น้ํา หมายเลข 4,5 คลอง
มะขามเรียง
- ปรับปรุงระบบไฟฟา ทั้ง 2
สถานี

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
16,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ลดปญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาลฯ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบ
ปองน้ําทวม
- ลดความเสี่ยงน้ําทวม
เนื่องจากกระแสไฟฟา
ขัดของ

กองชาง
สุขาภิบาล

หนาที่ 246

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสราง
1 เพื่อเทิดทูนสถาบันพระ การจัดสรางสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเฉลิม
มหามหากษัตริยและ
เฉลิมพระเกียรติฯ (สวนแมพระเกียรติฯ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี สวนลูก) จํานวน 1 แหง
(สวนแม-สวนลูก)
2.เพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร
3. เพื่อเปนแหลงความรู
ในดานพฤกษาศาสตรและ
พันธุไมพื้นเมือง (ตนพุทรา)
4. เพื่อเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ และออก
กําลังกาย สําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
219,300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ - การทองเที่ยวของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ จังหวัด
เกียรติฯ (สวนแม-สวน พระนครศรีอยุธยา
ลูก)ใหเกิดความสวยงาม ไดรับการพัฒนาและ
รอยละที่เพิ่มขึ้น
สงเสริมใหมีความเปน
จํานวนนักทองเที่ยว
มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น
- สวนสาธารณะ
รอยละที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ เฉลิมพระเกียรติฯ
และสิ่งอํานวยความ
(สวนแม-สวนลูก) ทํา
สะดวกสําหรับ
ใหเกิดความสวยงาม
ใหบริการกับนักทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 247

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- เพื่อทําการกอสรางและ - ดําเนินการปรับปรุงผิว
2 โครงการปรับปรุงลาน
15,000,000
กิจกรรมนันทนาการเพื่อ พัฒนาปรับปรุงลาน
จราจร
การทองเที่ยว
กิจกรรมพรอมพื้นที่ตอเนื่อง - ดําเนินการกอสรางนาฬิกา
(สวนสาธารณะ)
ในการใชประโยชน - เพื่อ ดอกไม
พัฒนาใหมีลานกิจกรรม
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
นันทนาการที่มีมาตรฐาน ทัศน
ถูกสุขลักษณะและมีความ - ดําเนินการปรับปรุง
สวยงาม
ไฟฟาทางสาธารณะ ระบบ
ประปาภายในโครงการ
- ดําเนินการปรับปรุงบอ
น้ําพุภายในโครงการ
- ดําเนินการหองน้ํา
สาธารณะ
- ดําเนินการปรับปรุงติดตั้ง
เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ในการพักผอน
หยอนใจ
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ภาวะสุขภาพจิตของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ความเขมแข็งและความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยว ไดมี
พื้นที่สําหรับในการ
พักผอนและออก
กําลังกาย มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 248

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
- ดําเนินการปรับปรุงถนน
3 โครงการปรับปรุงผิว
10,940,000
จราจร เพื่อการ
เสนทางจราจรเขาสูแหลง ปาโทน โดยการปูผิวจราจร
ทองเที่ยวทาง
การทองเที่ยวทาง
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรใหมีสภาพ พรอมตีเสนจราจร
แข็งแรงปลอดภัย มีความ - ดําเนินการปรับปรุงถนน
เปนระเบียบเรียบรอย
ศรีสรรเพชญ โดยการปูผิว
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
จราจรดวยแอสฟลทติกคอ
เสนทางจราจรใหมีความ นกรีต พรอมตีเสนจราจร
เปนมาตรฐานสามารถ
- ดําเนินการปรับปรุงถนน
แกปญหาการติดและเรง เสนเขาบึงพระรามโดยการ
ระบายเพื่อการจราจรที่ดี ปูผิวจราจรดวยแอสฟลทติก
ขึ้น
คอน กรีต พรอมตีเสนจราจร

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เสนทางจราจรไดรับ
การพัฒนาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค
- รอยละ ที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาการจราจรติดขัด
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
เสนทางที่ไดรับ
มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย
- รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียนตางๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยและไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การใชเสนทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 249

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- เพื่อเปนการติดตั้ง
- ดําเนินการติดตั้งและ
4 โครงการติดตั้งและ
34,000,000
ปรับปรุงระบบสัญญาณ สัญญาณไฟจราจรขึ้นมา ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
ไฟจราจรในแหลง
ตามแยกตางๆ หรือจัดที่ ในแหลงทองเที่ยว จํานวน
ทองเที่ยว
เหมาะสมเพื่อการควบคุม 19 จุด
การจราจรและอํานวย
ความสะดวกใหกับ
ประชาชนและนักทองเที่ยว

- เพื่อใหเกิดทางสัญจรไป
มาของผูใชรถใชถนนเกิด
ความปลอดภัยเพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวใน
พื้นที่เกาะเมืองใหเปนไป
ดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละ ที่ลดลงของ
ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาที่ไดรับจาก
การจราจร
- รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจร
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มาใช
บริการ
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

- ประชาชนลด
ปญหาการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การจราจรบนทองถนน
- ขอรองเรียน
เกี่ยวกับปญหาที่ไดรับ
จากการจราจรลดลง

กองชาง

หนาที่ 250

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปรับปรุงภูมิ
1.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศนลาดจอด
ทัศนลาดจอดรถและทา ลาดจอดรถใหเกิดความ
รถและทาน้ําหนา
น้ําหนาพระราชวังจันทร สวยงาม สะอาด ปลอดภัย พระราชวังจันทรเกษมเพื่อ
เกษมเพื่อการทองเที่ยว มีมาตรฐาน
การทองเที่ยว
2.ปรับปรุงทาเทียบเรือให จํานวน 1 แหง
เกิดความสวยงาม มั่งคง
แข็งแรง ปลอดภัย มี
มาตรฐาน

6 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมอยุธยามหา
ปราสาทเพื่อการ
ทองเที่ยว ตําบลประตูชัย
อ./จ. พระนครศรีอยุธยา

1. เพื่อปรับปรุงอาคาร
อยุธยามหาปราสาท ใหมี
ความสวยงาม มั่นคง
แข็งแรง
2. เพื่อการพัฒนาและ
สงเสริมดานการทองเที่ยว
ในจังหวัด
3. เพื่อเปนการแสดงออก
ซึ่งความเคารพบูชาความ

- ปรับปรุงและซอมแซม
อยุธยามหาปราสาทเพื่อ
การทองเที่ยว ตําบล
ประตูชัย อ./จ.
พระนครศรีอยุธยา จํานวน
1 แหง

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
6,000,000

10,000,000

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละที่เพิ่มขึ้น ของ
ลาดจอดรถและทาน้ํา
พระราชวังจันทรเกษม
ไดรับการปรับปรุงให
เกิดความสวยงาม
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น

1. ลานจอดรถและ
ทาน้ําหนาวังจันทร
เกษมไดรับการ
ปรับปรุงใหเกิดความ
สวยงาม มั่งคง แข็งแรง
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น

กองชาง

รอยละ ที่เพิ่มขึ้นปูชนีย
สถานอยุธยามหา
ปราสาทไดรับการ
ปรับปรุงใหเกิดความ
สวยงาม
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
สวนสาธารณะบึง
พระรามมีจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

1. การทองเที่ยวของ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหแพรหลาย
ขึ้น
2. ประชาชนได
แสดงออกซึ่งความ
เคารพ ศรัทธา ความ

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 251

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
7 โครงการปรับปรุงผิว
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงผิว - ปรับปรุงผิวถนนอูทอง
ถนนอูทองรอบเกาะ
ถนนอูทองรอบเกาะเมือง รอบเกาะเมืองพรอมตีเสน
เมืองพรอมตีเสนจราจร พรอมตีเสนจราจรและ
จราจรและติดตั้งปายจราจร
และติดตั้งปายจราจร
ติดตั้งปายจราจรแหลง
แหลงทองเที่ยวมรดกโลก
แหลงทองเที่ยวมรดก
ทองเที่ยวมรดกโลกอยุธยา อยุธยา จํานวน 1 โครงการ
โลกอยุธยา
ซึ่งเปนเสนทางจราจรเขาสู
แหลงการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรใหมีสภาพ
แข็งแรง ปลอดภัย และมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภูมิทัศนเกิดความ
สวยงาม

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
(บาท)
(บาท)
120,000,000 120,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. รอยละ ที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
2. รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาการจราจรติดขัด
3. รอยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

1. ถนนอูทองรอบ
เกาะเมืองไดรับการ
ปรับปรุงใหมี
มาตรฐานดานความ
ปลอดภัยทางถนน
และการจราจร มีการ
ติดตั้งปายจราจร และ
ปายแนะนําแหลง
ทองเที่ยวมรดกโลก
อยุธยาที่สําคัญตางๆ
เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยภูมิทัศนเกิด
ความสวยงาม

กองชาง

หนาที่ 252

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- เพื่อติดตั้งปาย
- ดําเนินการติดตั้งปาย
8 โครงการจัดระเบียบ
ปายเพื่อประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธดานการ
ประชาสัมพันธ แบบ 3
การทองเที่ยว
ทองเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก ภาษา ไดแก ภาษาไทย
อ./จ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา ใหมีสภาพแข็งแรง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ปลอดภัย มีความเปน
หรือภาษญี่ปุน ในแหลง
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม ทองเที่ยวมรดกโลก และ
และสามารถสื่อสารให
พื้นที่ตอเนื่องในเกาะเมือง
นักทองเที่ยวอานไดอยาง พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
กวางขวางมากขึ้น
ใกลเตียง จํานวน 300 ปาย
- เพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยงเชิง
ประวัติศาสตรให
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรไดอยาง
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เสนทางจราจรใหมีมาตรฐาน

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
10,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละ ที่ลดลงของปญหา
การจราจรติดขัด
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและผูใชบริการ
ทั่วไป
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนเสนทางที่ไดรับ
มาตรฐานดานความปลอดภัย
- รอยละ ที่ลดลงของปญหา
ขอรองเรียนตางๆ
- การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรไดรับการ
สงเสริมพัฒนา ให
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรไดอยาง
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัย
- เสนทางจราจรใหมีความ
เปนมาตรฐานสามารถแกไข
ปญหารถติดและเรงการ
ระบายรถเพื่อการจราจรที่ดี
ขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธดาน
การทองเที่ยวในพื้นที่
มรดกโลกอยุธยา ที่มี
ความแข็งแรง
ปลอดภัย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สวยงามและ
นักทองเที่ยวสามารถ
สื่อสารอานไดอยาง
กวางขวางมากขึ้น

กองชาง

หนาที่ 253

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
9 โครงการปรับปรุงภูมิ
เพื่อทําการกอสรางทาง
ปรับปรุงภูมิทัศนคลอง
ทัศนคลองมะขามเรียง เทาและดาดปองกันริมตลิ่ง มะขามเรียง (คลองนายกาย)
(คลองนายกาย)
คลองมะขามเรียง พรอม จํานวน 1 แหง
ตําบลหอรัตนไชย อ./จ. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
พระนครศรีอยุธยา
บริเวณพื้นที่ตอเนื่องใหเกิด
ความสวยงาม

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
60,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

พัฒนาแหลงน้ําตาม
ธรรมซาติใหเกิดความ
สวยงามและมีคุณภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. กอสรางทางเทา
และดาดปองกันริม
ตลิ่งคลองมะขามเรียง
พรอมปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนบริเวณพื้นที่
ตอเนื่องใหเกิดความ
สวยงาม
2. สามารถพัฒนา
แหลงน้ําตามธรรมชาติ
ใหเกิดความสวยงาม
และมีคุณภาพน้ําที่ดี
3. สามารถอนุรักษ
ตนมะขามที่ปลูกเรียง
ตามแนวคลองตลอด
ทั้งสองฝงคลองอันเปน
อัตตลักษณของ
สถานที่ดังกลาวได

กองชาง

หนาที่ 254

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
10 โครงการพัฒนาปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุงคลอง
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
ภูมิทัศนคลอง
ประวัติศาสตร “คลอง
คลองประวัติศาสตร จํานวน
ประวัติศาสตร (คลอง
มหาชัย”ใหเกิดความ
1 แหง
มหาไชย)
สะอาด สวยงาม
2. เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหเกิดความ
สวยงาม มีความเปน
มาตรฐาน

11 โครงการกอสรางสนาม - เพื่อทําการกอสราง
ฟุตบอลมาตรฐานพรอม สนามฟุตบอลใหได
ลานกีฬาและสนามเด็ก มาตรฐาน
เลน
- เพื่อเปนการพัฒนา
เยาวชนใหมีแหลงออก
กําลังกายและเสริมสราง
กิจกรรม

- กอสรางสนามฟุตบอล
ตามมาตรฐานพรอม
อุปกรณประกอบ

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
40,000,000

55,000,000

2565
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
คลองมหาไชย ไดรับ
การปรับปรุงใหเกิด
ความสวยงาม
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น

1. คลองมหาไชย
ไดรับการปรับปรุงให
เกิดความสวยงาม มั่ง
คง แข็งแรง
2. การทองเที่ยวของ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีความเปน
มาตรฐาน
3. ระบบระบายน้ํา
ของชุมชนดีขึ้น

กองชาง

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
สถานที่ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
เยาวชนและประชาชน
ไดพัฒนารางกายและ
หางไกลยาเสพติด

- เยาวชนและ
ประชาชนไดสถานที่
สําหรับไวออกกําลัง
กาย - เยาวชนและ
ประชาชนไดสถานที่
ไวจัดกิจกรรมและ
สันทนาการ

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนาที่ 255

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
12 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการปรับปรุง
9,900,000
ซอมแซมถนนลาดยาง โครงสรางพื้นฐานและ
ซอมแซมถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต
จัดระบบสาธารณูปโภค
แอสฟลทติกคอนกรีต
พรอมวางทอระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลฯ
พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ติดตั้งระบบไฟฟา - เพื่อแกไขปญหาความ คอนกรีตเสริมเหลกและ
แสงสวางถนนวัดพรหม เดือนรอนของประชาชนที่ ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาว
นิวาสวัดศาลาปูนและวัด ใชเสนทางในการสัญจรให ถนนวัดพรหมนิวาส,วัด
พนมยงค
ไดรับความสะดวกและ
ศาลาปูน,วัดพนมยงค กวาง
ปลอดภัย
4.50 - 8.50 เมตร ยาว
934 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่เทศบาลฯกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนที่สัญจร
ไปมาสะดวกมีความ
เปนระเบียบและ
ปลอดภัยตอการ
สัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 256

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
13 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมโคม ปรับปรุงวิสัยทัศนะวิสัย
ไฟ LED 60วัตต สูง 6 สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อ โคมไฟ LED 60 วัตต 6
เมตร แบบโซลาเซลล
ความสวยงามและลด
เมตร แบบโซลาเซลล ไดแก
ปริมาณคากระแสไฟฟา
- วัดศาลาปูน
- วัดพรหมนิวาส
- วัดพนมยงค
- วัดมณฑป
- วัดแค
- สนง.เทศบาลฯ

14 เนรมิตอยุธยาเพื่อความ
นาอยูและการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศนเสนทาง
หลักเขาสูนคร
ประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาพรอม
ระบบสาธารณูปโภค)

- เพื่อพัฒนาเสนทางสู
แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยและ
ภูมิทัศนเกิดความสวยงาม
- เพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรให

ปรับปรุงภูมิทัศนตลอดแนว
ฝงถนนและพื้นที่เกาะกลาง
ถนนสายตางๆดังนี้
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนนโรจนะ
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนนศรีสรรเพชญ
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนนชีกุน

204,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
9,800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ลดคากระแสไฟฟาตาม ประชาชนและ
บริเวณวัดตางๆที่ติดตั้ง นักทองเที่ยวไดรับ
ความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินลด
ภาระคากระแสไฟฟา
ของวัดตางๆที่ติดตั้ง

- รอยละ ที่ลดลงของ
จํานวนปญหา
การจราจรติดขัด
- รอยละ ที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนเสนทางที่ไดรับ
มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

- ประชาชนมีความ
จังหวัด
ปลอดภัยและไดรับ
พระนครศรีอยุ
ความสะดวกสบายใน ธยา/เทศบาล
การใชเสนทาง
นคร
- แหลงทองเที่ยว
พระนครศรีอยุ
และบุคลากรดานการ
ธยา
ทองเที่ยวมีความ
พรอมแลพศักยภาพ

หนาที่ 257

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(ตฮ)
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเปนการสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีดานการ
ทองเที่ยวใหเกิดขึ้น

- เพื่อชวยในการดูแล
15 โครงการติดตั้งระบบ
กลองวงจรปด ภายในเขต รักษาความปลอดภัยชีวิต
เทศบาลฯ (CCTV)
และทรัพยสินกับประชาชน
และนักทองเที่ยว

- ติดตั้งระบบกลองวงจรปด
ภายในเขตเทศบาลฯ
(CCTV) จํานวน 1
โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ รองรับนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจของ
อยางมีคุณภาพตาม
นักทองเที่ยวและผู
มาตรฐานการทองเที่ยว
สัญจรไป - มา
- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ภาระสุขภาพจิตของ
นักทองเที่ยวและผูที่ใช
บริการทั่วไป

35,000,000

1. รอยละ เพื่อสราง
- ประชาชนมีความ
ความเชื่อมั่นใน
ปลอดภัยในชีวิตและ
มาตรการปองกันการกอ ทรัพยสิน
เหตุรายตางๆ
2. รอยละ เพื่อเพิ่ม
ระดับความปลอดภัย
ใหกับประชาชน

กองชาง

หนาที่ 258

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- ติดตั้งระบบปายอัจฉริยะ
16 โครงการติดตั้งระบบปาย - .เพื่อนําเทคโนโลยีทาง
อัจฉริยะภายในเขต
คอมพิวเตอรและการ
ภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน
เทศบาลฯ
สื่อสารมาแกปญหา
1 โครงการ
การจราจรใหเกิด
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มชองทางในการ
สื่อสารเพื่อแจงขอมูลสภาพ
การจราจรใหประชาชน
และนักทองเที่ยวไดรับทราบ

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
40,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. รอยละ เพื่อลด
ปญหาการจราจรติดขัด
ภายในกะเมือง
พระนครศรีอยุธยา
2. รอยละ ที่เพิ่มขึ้น
สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชนที่เดินทางเขา
มาทองเที่ยวในเกาะ
เมืองไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ประชาชนและ
นักทองเที่ยวสามารถ
วางแผนการเดินทาง
ไดอยางรวดเร็วขึ้น
2. ประชาชนและ
นักทองเที่ยวสามรถ
ใชขอมูลที่ไดรับจาก
ปายจราจรอัจฉริยะ
เปนตัววางแผนการ
เดินเขามาทองเที่ยว
ภายในเกาะเมืองได
อยางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 259

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อทําการกอสรางและ - ดําเนินการปรับปรุงผิว
17 โครงการปรับปรุงภูมิ
15,000,000
ทัศนบึงพระราม (บริเวณ พัฒนาปรับปรุงลาน
จราจร
ตลาดตนไม)
กิจกรรมพรอมพื้นที่ตอเนื่อง -ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
ในการใชประโยชน
- ดําเนินการปรับปรุงไฟฟา
ทางสาธารณะระบบประปา
- เพื่อพัฒนาใหมีลาน
ภายในโครงการ
กิจกรรมนันทนาการที่มี
- ดําเนินการหองน้ํา
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ
สาธารณะ
และมีความสวยงาม
ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯ กําหนด

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ในการพักผอน
หยอนใจ และความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว
และผูใช บริการทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยว ไดมี
พื้นที่สําหรับในการ
พักผอนและออก
กําลังกาย มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

- รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ
ภาวะสุขภาพจิตของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

หนาที่ 260

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงระบบ
- ดําเนินการซอมแซมถนน
18 โครงการปรับปรุงถนน
พาราแอสฟลทติก
โครงสรางพื้นฐานและ
ทั้ง 5 สาย โดยทําการลาด
คอนกรีต ภายในเขต
จัดระบบสาธารณูปโภค
ยางพาราแอสฟลทติกคอนก
เทศบาลฯ จํานวน 5 สาย ภายในเขตเทศบาลฯ
รีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
- เพื่อแกไขปญหาความ หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมด
เดือนรอนของประชาชนที่ 6,119 ตร.ม. พรอมทาสีตี
ใชเสนทางในการสัญจรให เสนจราจร
ไดรับความสะดวกและ
- ดําเนินการขุดลอกทอ
ปลอดภัย
ระบายน้ํา
- ดําเนินการงานทางเทา
- ดําเนินการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ
รายละเอียดตามแบบรูป
ราบการที่เทศบาลฯกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)
6,531,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุง ไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดหรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา
6,119 ตร.ม.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนที่สัญจร
ไป-มาสะดวกมีความ
เปนระเบียบและ
ปลอดภัยตอการ
สัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 261

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
-เพื่อปรับปรุงระบบ
-ดําเนินการปูแอสฟลทติ
453,000
19 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน
โครงสรางพื้นฐานและ
กคอนกรีตหนาเฉลี่ย0.05
ซอยวังจันทรเกษม
จัดระบบสาธารณูปโภค
ม.กวาง6.00 ม.ยาว
14°21'57.5"N
ภายในเขตเทศบาลฯ
176.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม
100°34'26.5"E
-เพื่อแกไขปญหาความ
นอยกวา1,056 ม² พรอม
เดือดรอนของประชาชนที่ ทาสีตีเสนจราจรตาม
ใชเสนทางในการสัญจรให รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
ไดรับความสะดวกและ
กําหนด
ความปลอดภัย

20 โครงการกอสราง
สัญญาณไฟจราจรทาง
ขามแบบกดปุม

1. เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนที่
ใชเสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสัญญาณไฟจราจร
ทางขามแบบกดปุม
จํานวน 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)

18,200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ถนนที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด มี
ความยาว 176.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,056 ม²

-ประชาชนที่สัญจร
ไปมาสะดวกมีความ
เปนระเบียบและ
ปลอดภัยตอการ
สัญจรของประชาชน
และนักทองเที่ยว

กองชาง

- รอยละ ลดปญหา
การจราจรติดขัด
- รอยละ เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยของ
ประชาชนในการขาม
ถนน
- รอยละ เพื่อปองกัน
ไมใหเดอันตรายตอ
ประชาชนที่สัญจรผาน
ไปมา

1. ประชาชนลด
ปญหาหารเกิด
อุบัติเหตุจากจราจร
บนทองถนน
2. ลดภาวะ
การจราจรติดขัด

กองชาง

หนาที่ 262

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
21 โครงการปรับปรุงและ 1. เพื่อทําการกอสรางและ ไดพัฒนาอาคารตลาดบก
กอสรางตลาดบก-ตลาด ปรับปรุงอาคารตลาดบก ตลาดน้ํา ใหเปนสถานที่
น้ําพื้นบานอยุธยา
ตลาดน้ํา พรอมปรับปรุง จําหนายสินคาและแหลง
สภาพภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ ทองเที่ยว ที่มีความเปน
ตอเนื่องใหเกิดความสวยงาม มาตรฐาน มีความสะอาดถูก
2. เพื่อเปนการสราง
สุขลักษณะตามหลัก
สถานที่แหลงจําหนายสินคา สุขาภิบาล พรอมพัฒนา
ประเภทอาหารเครื่องดื่ม ระบบสาธารณูปโภคที่
สินคา OTOP ของจังหวัด ทันสมัยครบครัน มีภูมิ
ในกลุมภาคกลางและ
ทัศนที่สวยงามปลอดภัย
จังหวัดใกลเคียง ตลอดจน จํานวน 1 แหง
สินคาหัตถกรรมประเภท
ตางๆ ในชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

2564
(บาท)
50,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่น
ในการนําเสนอสินคา
ผลิตภัณฑของชุมชน
ออกสูตลาดการทองเที่ยว

อาคารตลาดบกตลาดน้ํา ไดรับการ
ปรับปรุงมีสิ่งกอสราง
สิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มขึ้น ใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง มีความ
เปนมาตรฐานทันสมัย

กองชาง

หนาที่ 263

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
22 โครงการปรับปรุงไฟฟา 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ปรับปรุงไฟฟาสองสวางตาม
สองสวางตามแนวถนนอู ไฟฟาสองสวางถนนอูทอง แนวถนนอูทองรอบเกาะ
ทองรอบเกาะเมือง
รอบเกาะเมืองเปนแหลง เมืองจํานวน 1 โครงการ
ทองเที่ยวมรดกโลกอยุธยา
ซึ่งเปนเสนทางจราจรเขาสู
แหลงการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรใหมีสภาพ
แข็งแรง ปลอดภัย และมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภูมิทัศนเกิดความ
สวยงาม

23 คาปรับปรุงทางเทาถนน - เพื่อแกไขปญหาความ
บางเอียน
เดือนรอนของประชาชนที่
ใชเสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุงทางเทา
พื้นที่ไมนอยกวา
1,499.20 ตรม. ตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาลฯ
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

1,859,000

2564
(บาท)
120,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. รอยละ ที่ลดลงของ
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
2. รอยละ ที่ลดลงของ
ปญหาการจราจรติดขัด
3. รอยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

1. ปรับปรุงไฟฟาสอง
สวางถนนอูทองรอบ
เกาะเมืองใหมี
มาตรฐานดานความ
ปลอดภัยทางถนน
และการจราจร
แนะนําแหลง
ทองเที่ยวมรดกโลก
อยุธยาที่สําคัญตางๆ
เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยภูมิทัศนเกิด
ความสวยงาม
2. ลดปญหาความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง

- ทางเทาที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดมี
พื้นที่ไมนอยกวา
1,499.20 ตรม.

ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 264

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
24 คาปรับปรุงทางเทาถนน - เพื่อแกไขปญหาความ ดําเนินการปรับปรุงทางเทา
หอรัตนไชย
เดือนรอนของประชาชนที่ พื้นที่ไมนอยกวา 1,718
ใชเสนทางในการสัญจรให ตรม. ตามรูปแบบรายการที่
ไดรับความสะดวกและ
เทศบาลฯกําหนด
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)
1,657,000

25 คาปรับปรุงทางเทาถนน - เพื่อแกไขปญหาความ
จักรพรรดิ์
เดือนรอนของประชาชนที่
ใชเสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุงทางเทา
พื้นที่ไมนอยกวา 1,928
ตรม. ตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลฯกําหนด

1,750,000

26 คาปรับปรุงทางเทาถนน - เพื่อแกไขปญหาความ
หอรัตนไชย 4
เดือนรอนของประชาชนที่
ใชเสนทางในการสัญจรให
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ดําเนินการปรับปรุงทางเทา
พื้นที่ไมนอยกวา 940.60
ตรม. ตามรูปแบบรายการ
ที่เทศบาลฯกําหนด

900,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทางเทาที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,718
ตรม.

ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

- ทางเทาที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,928
ตรม.

ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

- ทางเทาที่ไดรับการ
ปรับปรุงไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดมี
พื้นที่ไมนอยกวา
940.60 ตรม.

ประชาชนที่สัญจรไป
มาสะดวกมีความเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ตอการสัญจรของ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กองชาง

หนาที่ 265

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
- ปรับปรุงถนนโดยปูผิว
27 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนอูทองชวง
เสนทางประวัติศาสตรใหมี จราจรแอสฟลทติกคอนก
สะพานปรีดีฯ - แยก
สภาพแข็งแรงปลอดภัยมี รีตพรอมตีเสนจราจรและ
ถนนบางเอียน และ
ความเปนระเบียบเรียบรอย ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง บริเวณ
บางเอียนชวงแยกอูทอง- เสนทางจราจรใหมีความ
- ถนนอูทองชวงสะพาน
แยกถนนคลองมะขาม เปนมาตรฐานสามารถ
ปรีดีฯถึงแยกถนนบางเอียน
เรียงฝงตะวันออก
แกปญหาการติดและเรง ความยาว 543 ม.มีเนื้อที่
ระบายเพื่อการจราจรที่ดีขึ้น ไมนอยกวา 9,460 ตร.ม.
- ถนนบางเอียนชวงแยกอู
ทองถึงแยกถนนคลอง
มะขามเรียงฝงตะวันออก
ความยาว 678 ม. มีเนื้อที่
ไมนอยกวา 7,850 ตร.ม.
ความยาวทั้งสิ้น 1,221 ม.
เนื้อที่ไมนอยกวา 17,310
ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)
6,500,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เสนทางจราจรไดรับ
การพัฒนาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค
- รอยละที่ลดลง
ของจํานวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น - รอยละ ที่
เพิ่มขึ้นของเสนทางที่
ไดรับมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย
- รอยละที่
ลดลงของปญหาขอ
รองเรียนตางๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยและไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การใชเสนทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

หนาที่ 266

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางระบบ 1. เพื่อกอสรางระบบ
- มีระบบประปาผิวดินเพื่อ
90,000,000
ประปาผิวดินเพื่อ
ประปาผิวดินเพื่อรองรับการ รองรับการขยายตัวดานการ
รองรับการขยายตัว
ขยายตัวดานการทองเที่ยว ทองเที่ยว(เนรมิตอยุธยา) ที่
ดานการทองเที่ยว
(เนรมิตอยุธยา) ที่มีความ
ดําเนินการกอสราง
(เนรมิตอยุธยา)อําเภอ เปนมาตรฐาน สามารถ
พระนครศรีอยุธยา
รองรับการผลิตและจําหนาย
จังหวัด
น้ําประปาไดอยางมี
พระนครศรีอยุธยา
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมรองรับขยายตัวของ
ชุมชนภาคธุรกิจการคาการ
โรงแรม และอื่นๆในระบบ
การผลิตและจําหนาย
น้ําประปา
3.เพื่อเปนบริการประชาชน
ในพื้นที่และผูที่เขามาพัก
อาศัยในเขตบริการให
สามารถมีและใชทรัพยากร
น้ําไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการน้ําประปา
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้ําที่ผลิตและ
จําหนาย
3. รอยละที่ลดลงของ
คาใชจายในการซอม
บํารุงระบบประปา
4.รอยละที่ลดลงของ
ปญหาขอรองเรียนตางๆ
เกี่ยวกับน้ําประปา
5. รอยละที่ลดลงของ
งบประมาณที่ใชในการ
จัดกิจกรรมแตละ
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1. กอสรางระบบประปาผิว กองการประปา
ดินเพื่อรองรับการขยายตัว
ดานการทองเที่ยว (เนรมิต
อยุธยา) ที่มีความเปน
มาตรฐาน สามารถรองรับ
การผลิตและจําหนาย
น้ําประปาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีความพรอมในระบบการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา
เพื่อการรองรับขยายตัวของ
ชุมชน ภาคธุรกิจการคาการ
โรงแรม และอื่นๆ
3.สามารถใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่และผูที่เขา
มาพักอาศัยในเขตบริการให
สามารถมีและใชทรัพยากร
น้ําไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

หนาที่ 267

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
4. เพื่อเปนการลดคาใชจาย
ในครัวเรือน สําหรับ
คาใชจายในการจัดหาน้ํา
เพื่อการอุปโภคและการ
บริโภคในอัตราที่ต่ํากวาการ
ประปาภูมิภาค เปนการ
ชวยเหลือประชาชนอีกทาง
หนึ่งกวาการประปาภูมิภาค
เปนการชวยเหลือประชาชน
อีกทางหนึ่ง
2 โครงการปรับปรุงทอ
เมนสงน้ําประปาและ
ทอรองเมนสงน้ําประปา
ในพื้นที่รับผิดชอบการ
จําหนายน้ําประปาของ
กองการประปา
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

1. เพื่อปรับปรุงทอเมนสง
ปรับปรุงทอเมนสงน้ําประปา
น้ําประปาและทอรองเมนสง และทอรองเมนสงน้ําเมนสง
น้ําเมนสงน้ําประปา ในพื้นที่ น้ําประปา ในพื้นที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบการจําหนาย
การจําหนายน้ําประปาของ
น้ําประปาของกองการประปา กองการประปาเทศบาลนคร
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยาโดยทําการ
สํารวจและวางทอเมนสงน้ํา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000,000 100,000,000 100,000,000 ########## 1. จํานวนทอเมนสง
น้ําประปาและทอรอง
เมนสงน้ําเมนสง
น้ําประปาที่ปรับปรุงได
มาตรฐาน
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผูใชน้ําประปา
3.รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการน้ําประปา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4. สามารถลดคาใชจายใน
ครัวเรือน สําหรับคาใชจาย
ในการจัดหาน้ําเพื่อการ
อุปโภคและการบริโภคใน
อัตราที่ต่ํากวาการประปา
ภูมิภาค เปนการชวยเหลือ
ประชาชนอีกทางหนึ่ง

1. ปรับปรุงทอเมนสง
กองการประปา
น้ําประปาและทอรองเมนสง
น้ําเมนสงน้ําประปา ในพื้นที่
รับผิดชอบการจําหนาย
น้ําประปาของกองการ
ประปาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
น้ําประปามีคุณภาพ

หนาที่ 268

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.เพื่อใหระบบผลิตและสง ประปาและทอรองประปา
(ตอ)
น้ําประปามีคุณภาพและ
และทอรองเมนสงน้ําประปา
ประสิทธิภาพเปนการเตรียม ทุกเสนทางน้ําประปาในพื้นที่
ความพรอมพรอมรองรับ
รับผิดชอบการจําหนาย
การขยายตัวของชุมชน ภาค น้ําประปาของกองการประปา
ธุรกิจการคาการโรงแรม
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
และอื่นๆในระบบการผลิต
และจําหนายน้ําประปา
3.เพื่อเปนบริการประชาชน
ในพื้นที่และผูที่เขามาพัก
อาศัยในเขตบริการให
สามารถมีและใชทรัพยากร
น้ําไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา
(ระบบผลิตน้ําประปา
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและ
กักเก็บน้ํา)

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนน้ําประปาที่ไม
เพียงพอตอความตองการ
ของประชาชนบริเวณชุมชน
ปอมเพชรถึงชุมชนวัดเกาะ
แกว

ปรับปรุงทอเมนประปาและ
พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําโดยวาง
ทอเมนลอดแมน้ําปาสักจาก
วัดรัตนชัยไปวัดเกาะแกว
ความยาวไมนอยกวา 552
เมตร

10,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2. ระบบประปามีคุณภาพ
น้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน
พรอมรับรองน้ําประปาดื่มได
3. ครัวเรือนเรือนเขาถึงน้ํา
อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ
4.ประชาชนพึงพอใจเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตพื้นที่
ไดรับการปรับปรุงทอ
เมนมีน้ําในการอุปโภคบริโภค 100% ตาม
พื้นที่

1. สามารถใหบริการ
กองการประปา
ประชาชนในพื้นที่ใชน้ําได
อยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
2. ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ
ในการอุปโภค - บริโภค
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แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อรถยนต - เพื่อใชปฏิบัติงานปองกัน - จัดซื้อรถยนตดับเพลิงและ
73,000,000
ดับเพลิงและกูภัย
และระงับอัคคีภัย และ
กูภัยสําหรับอาคารสูง จํานวน 1
สําหรับอาคารสูง
ชวยเหลือผูประสบภัยใน
คัน
อาคารสูง รวมทั้งงาน
กิจกรรมตาง ๆในสวนงาน
ของเทศบาล ฯลฯ
2 โครงการจัดซื้อรถยนต
ดับเพลิงโฟม

- เพื่อใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เนื่องจากภาวะปจจุบันไดเกิด
เหตุการณอุบัติภัยทางถนน
ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียงบอยครั้ง เพื่อ
บรรเทาสาธารณภัยในเหตุ
อุบัติภัยดังกลาว

- จัดซื้อรถยนตดับเพลิงโฟม
ชนิด 10 ลอ
2 เพลา เครื่องยนตดีเซล ขนาด
แรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา
แบบบรรทุกน้ําไดไมนอยกวา
12,000 ลิตร พรอมระบบฉีด
โฟม ติดตั้งปมน้ําแรงดันสูง
สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา
3,000 ลิตรตอนาที

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
การปฏิบัติงาน

- มีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยตอเหตุการณที่เกิดขึ้น

สํานักปลัดฯ

8,000,000 - รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
การปฏิบัติงาน

- มีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยตอเหตุการณที่เกิดขึ้น

สํานักปลัด

หนาที่ 270

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ตอ)
ที่แรงดันไมนอยกวา 10 บาร
ติดตั้งสัญญานไฟฉุกเฉินแบบยาว
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง พรอมอี
เล็คโทรนิคไซเรน และติดตั้ง
เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร กําลัง
สง ไมนอยกวา 10 วัตต ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ พรอม
เครื่องมือและอุปกรณในการ
ดับเพลิง จํานวน 1 คัน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนาที่ 271

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อเกาอี้บุนวมสําหรับอํานวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติงานของเจาหนาที่และประชาชนที่มาติดตอราชการ
จํานวน 12 ตัว ตัวละ 1,000 บาท

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000

2

บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานจํานวน 12 ตู
ตูละ 5,500 บาท

66,000

3

บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก (ป 2561) จํานวน 4 ตู ตูละ
7,900 บาท
- จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก (ป 2563)จํานวน 4 ตู ตูละ
7,900 บาท

31,600

4

บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16 ตู ราคาตูละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม
2561
ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู ราคาตูละ 7,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ธันวาคม
2561

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูกระจก 2 บานเลื่อน จํานวน 2 ตูราคาตูละ 4,000 บาท
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

กองคลัง
31,600

กองคลัง

88,000

กองคลัง

39,500

กองคลัง

8,000

กองคลัง
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้บุนวม จํานวน 50 ตัว ราคาตัวละ 1,000 บาท
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

50,000

กองคลัง

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้ทํางานของเจาหนาที่ จํานวน 21 ตัวราคาตัวละ
1,200 บาท โดยสืบราคาจากทองตลาด

25,200

กองคลัง

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้ทํางานของผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ
3,500 บาท โดยสืบราคาจากทองตลาด

3,500

กองคลัง

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

311,800

กองคลัง

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดาจํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณธันวาคม
2561

36,000

กองคลัง

(ระบบ Inverter) จํานวน 5 ตัว ดังนี้
(1) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่องราคาเครื่องละ 43,400 บาท
(2) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ55,400บาท
(3) ขนาด 48,000 บีทียู 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ71,000 บาท

หนาที่ 273

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ - จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี เกียรอัตโนมัติ
และขนสง
จํานวน 1 คัน
13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 6 ชุด
ชุดละ 23,700 บาท (ป 2561) ประกอบดวย
1.)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานจอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว
2.)เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
3.)โตะวางคอมพิวเตอร ขนาด 120X60X75 เซนติเมตร
พรอมเกาอี้บุนวมมีลอหมุนได
- จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด ชุดละ
18,500 บาท (ป 2562) ประกอบดวย
1.)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานจอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว
2.)เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
- จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณจํานวน 4 ชุด ชุดละ
18,500 บาท (ป 2563)ประกอบดวย
1.)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานจอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว
2.)เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

44,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

142,200

กองคลัง

55,500

74,000
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 3 มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ไดไมนอยกวา
60 ppm จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 36,000 บาท

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

72,000

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับสํานักงาน จํานวน 1
เครื่อง
16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

16,000

กอคลัง

55,300

LED ขาวดํา ชนิด Network (ป 2561)
จํานวน 7 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท
- เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด

60,000

กองคลัง

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) (ป 2562)
จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
พิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561

หนาที่ 275

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํารวจ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

35,000

- เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS เปนเครื่องมือ
หาตําแหนงพิกัดบนโลกโดยใช สัญญาณจากดาวเทียมใน
ระบบ GPS ระบบการเชื่อมตอ High-speed mini USB
และ NMEA 0183 compatibleกลองถายรูปความละเอียด
8 ลานพิกเซลเปนเครื่องมือที่ใชวัดความสูงแบบวัดความกด
อากาศ และการคํานวณพื้นที่สามารถรับสงขอมูลแบบไรสาย
โดยใช Bluetoth สามารถสลับเมนูภาษาไทยและอังกฤษ
เชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ(บางรุน)
-เพื่อใชสําหรับวัดขนาดความกวางยาวของปาย2,500 บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้บุนวมมีพนักพิงทรงสูง จํานวน 30 ตัว

66,000

สํานักปลัด ฯ

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก) มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จํานวน 3 หลัง

16,500

สํานักปลัด ฯ

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
30,000 BTU

40,000

สํานักปลัด ฯ

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดซื้อให
มีสภาพการใชงานที่ปจจุบันที่สุด

30,000

สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้แถวเหล็ก ๔ ที่นั่ง ชุดโครเมียม ขนาดW๒๑๐ D๕๘ H
๗๔ ซม.จํานวน ๗ ชุด ชุดละ ๕,๒๐๐ บาท

36,400

สํานักปลัด ฯ

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขาชุบโครเมียมพนักพิงผา ปรับ สูง -ต่ํา ไฮโดร
ลิค จํานวน ๘ ตัว ตัวละ ๒,๑๐๐ บาท

16,800

สํานักปลัด ฯ

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียูจํานวน ๓
เครื่อง (เครื่องละ๓๐,๐๐๐บาทมีระบบฟอกอากาศ)

97,200

สํานักปลัด ฯ

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - คอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) สําหรับประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

16,000

สํานักปลัด ฯ

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink
Tank PrinterX

4,300

สํานักปลัด ฯ

31,000

สํานักปลัด ฯ

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดซื้อให
มีสภาพการใชงานที่ปจจุบันที่สุด
28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 1. ตูเหล็กเก็บเอกสารจํานวน 2 ตู ละ 10,000 บาท
ลักษณะ ตูตอนบนเปนบานเลือนกระจก ตอนลางเปนตูทึบ
ขนาดไมนอยกวา 34x16x32 นิ้ว (ตั้งไวตามราคาทองตลาด)

20,000

สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
inverter) ขนาด 30,000 BTU จํานวน 6 ตัวละ 48,100
บาท (มตฐ.ครุภัณฑ 2561)/(ตามโครงการปรับปรุงหอง
นายกเทศมนตรีและหองประชุมสภา)

288,600

สํานักปลัด ฯ

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
inverter) ขนาด 30,000 BTU จํานวน 2 ตัวละ 48,100
บาท (มตฐ.ครุภัณฑ 2561)/(สําหรับติดตั้งณ หองรองนายก
ฯ และหนวยงานการเจาหนาที่ )

96,200

สํานักปลัด ฯ

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000
เผยแพร
ANSI LUMENS (มตฐ.ครุภัณฑ ธ.ค.2561)/(ตามโครงการ
ปรับปรุงหองนายกเทศมนตรีและหองประชุมสภา)

42,500

สํานักปลัด ฯ

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ - คาตูสาขาโทรศัพท 8 สายนอก 48 สายใน พรอมติดตั้ง 1
เผยแพร
ชุดจํานวน 228,400 บาท เครื่องโทรศัพท จํานวน 36
เครื่องละ 600 เปนเงิน 21,600 บาท

280,000

สํานักปลัด ฯ

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องละ 17,000บาท

17,000

สํานักปลัด ฯ

หนาที่ 278

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องละ 4,300.-บาท

4,300

สํานักปลัด ฯ

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องละ
2,500.-บาท

2,500

สํานักปลัด ฯ

190,000

สํานักปลัด ฯ

22,000

สํานักปลัด ฯ

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้บุนวมพนักพิงสูง มีเทาแขนและลอหมุน ฯลฯ 38
ตัวละ 5,000 บ. ราคาตามมาตราฐานทองตลาด (ตาม
โครงการปรับปรุงหองนายกเทศมนตรีและหองประชุมสภา)

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก) มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จํานวน 4 หลัง

38 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 2 ชุด ละ 35,000 บาท
ประกอบดวย คอมพิวเตอร,เครื่องพิมพเครื่องสํารองไฟฟา
,โตะ+เกาอี้ ฯลฯ

70,000

กองวิชาการฯ

39 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต พรอมเกาอี้จํานวน 3 ชุดชุดละ
15,000 บาท

45,000

กองวิชาการฯ

40 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต พรอมเกาอี้จํานวน 1 ชุด ชุดละ
12,000 บาท

12,000

กองวิชาการฯ
หนาที่ 279

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

41 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน 2 ตัวๆละ2,500 บาท

42 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยกจํานวน 1 เครื่อง

43 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

44 บริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

กองวิชาการฯ

18,000

กองวิชาการฯ
35,000

กองวิชาการฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

5,600

กองวิชาการฯ

45 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จอภาพแบบ lCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
ราคา 3,000 จํานวน 2 เครื่อง

6,000

กองวิชาการฯ

46 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

80,000

กองวิชาการฯ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟฟา
โตะ+เกาอี้ ฯลฯ

ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล 1. ความละเอียดไมนอยกวา
เผยแพร
24 ลานพิกเซล 2.หนาจอ LED ขนาดไมนอยกวา 3.2 นิ้ว
3.ระบบโฟกัสไมนอยกวา 45 จุด 4.สามารถถายภาพ
ตอเนื่องไดนั้นไวไมต่ํากวา 7 ภาพถายตอวินาที 5.สามารถ
บันทึกวีดีโอพรอมเสียงได 6.เลนมุมกลองคุณภาพสูงที่
ออกแบบมาสําหรับกลองดิจิตอลขนาด ประมาณ 18 - 135
มม. 7.เลนสซูมมาตราฐานขนาดประมาณ 55 มม.รูรับแสง
กวาง 3.5 มีมอเตอร 8.มี wifi และ ntc ในตัวกลองในการ
เชื่อมตออุปกรณมือถือ จํานวน 2 ตัวๆละ 40,000

หนาที่ 280

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

814,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

47 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2
และขนสง
ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

48 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด

15,000

กองวิชาการฯ

49 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด

12,000

กองวิชาการฯ

50 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู

5,500

กองวิชาการฯ

51 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ เลนกลองถายรูป จํานวน 1 ชุด
เผยแพร

57,900

กองวิชาการฯ

52 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง

4,300

กองวิชาการฯ

53 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวนขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท

64,800

สํานักปลัดฯ

54 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อโคมไฟสองสวางเอนกประสงคแบบรถพวง สามารถ
วิทยุ
ลากจูงไดโดยลากพวงติดกับรถยนต หลอดไฟเมทัลฮาไลท
ขนาด 3,000 วัตต ไมนอยกวา 300,000 ลูเมน

780,000

สํานักปลัดฯ

กองวิชาการฯ

หนาที่ 281

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

55 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อโคมไฟสองสวางเอนกประสงค แบบรถพวง สามารถ
วิทยุ
ลากจูงได โดยลากพวงติดกับรถยนตชนิด LED ขนาด 2,400
วัตต ไมนอยกวา 200,000 ลูเมน จํานวน 1 เครื่อง

820,000

สํานักปลัดฯ

56 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อเรือทองแบนขนาด 1.70×4.80×0.45 เมตร
และขนสง
เครือ่ งยนต 60 แรงมา จํานวน 1 ลํา

550,000

สํานักปลัดฯ

57 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อเครื่องปนไฟบอลลูนไลท จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
วิทยุ
250,000 บาท

500,000

สํานักปลัดฯ

8,500,000

สํานักปลัดฯ

2,500,000

สํานักปลัดฯ

550,000

สํานักปลัดฯ

58 การรักษาความ ครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถยนตกูภัยเอนกประสงค (ขนาดเล็ก) จํานวน 1 คัน
และขนสง

59 การรักษาความ ครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถยนตดับเพลิงโฟม ชนิด 10 ลอ 2 เพลา เครื่องยนต
และขนสง
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลัง
แรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา

60 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุกน้ํา
และนสง
จํานวน 1 คัน

61 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง

หนาที่ 282

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

62 การรักษาความ ครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
และขนสง
2400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา110
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

63 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อจัดซื้อทอดูด ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 3 เสน ราคาเสนละ
8,000 บาท

64 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวนขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท

65 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

66 การรักษาความ
สงบภายใน
67 การรักษาความ
สงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

952,000

สํานักปลัดฯ

24,000

สํานักปลัดฯ
64,800

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อจัดซื้อโคมไฟสองสวางเอนกประสงคแบบรถพวงสามารถ
วิทยุ
ลากจูงไดโดยลากพวงติดกับรถยนต หลอดไฟเมทัลฮาไลท
ขนาด 3,000 วัตต ไมนอยกวา 300,000 ลูเมน
จํานวน 1 เครื่อง

780,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อจัดซื้อโคมไฟสองสวางเอนกประสงคแบบรถพวงสามารถ
วิทยุ
ลากจูงไดโดยลากพวงติดกับรถยนตชนิด LED ขนาด 2,400
วัตต ไมนอยกวา 200,000 ลูเมน จํานวน 1 เครื่อง

820,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อจัดซื้อเครื่องปนไฟแบบบอลลูนไลท จํานวน 2 เครื่องๆ
วิทยุ
ละ 250,000 บาท

500,000

สํานักปลัดฯ
หนาที่ 283

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

68 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุก
และขนสง
น้ํา จํานวน 1 คัน

69 การรักษาความ
สงบภายใน
70 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวบรรจุไมนอยกวา 10,000
และขนสง
ลิตร ชนิด 10 ลอ 2 เพลา เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ มีกําลัง
แรงมาไมนอยกวา 210 แรงมา จํานวน 1 คัน

71 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใชเครื่องยนตเบนซินสูบน้ําได
1,100 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

72 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

73 การรักษาความ
สงบภายใน
74 การรักษาความ
สงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,500,000

สํานักปลัดฯ

550,000

สํานักปลัดฯ

5,500,000

สํานักปลัดฯ

15,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยกแบบมีเครื่องทุนแรง ขนาด 4 ลอ พรอมอุปกรณในการ
และขนสง
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 คัน

2,000,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
และขนสง
สูบไมต่ํากวา 6000 ซีซี แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน

2,500,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกน้ําขนาดบรรจุ 8000 ลิตร 6 ลอ เครื่องยนต
และขนสง
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํามีกําลังสูงสุด
ไมนอยกวา 200 แรงมา จํานวน 1 คัน

3,500,000

สํานักปลัดฯ

หนาที่ 284

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

75 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

76 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

77 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

78 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 10 ลอ ขนาดบรรจุไมนอยกวา
และขนสง
12,000 ลิตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ มีกําลังแรงมาไมนอย
กวา 200 แรงมา ฯลฯ จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6,000,000

สํานักปลัดฯ

320,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวนขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ
30,000 บาท

60,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนังขนาดไมตํา
กวา 12,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

34,000

สํานักปลัดฯ

79 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อหนากากปองกันควันพิษพรอมฟลเตอรกรองอากาศ
และขนสง
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 5,000 บาท

20,000

สํานักปลัดฯ

80 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 30 เสน
เสนละ 11,000 บาท

81 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 30 เสนเสนละ
13,500 บาท

82 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

หัวฉีดปนไรแรงสะทอนแบบฟอกซไฟเตอรใชดับเพลิงภายใน
อาคาร จํานวน 10 หัว

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะหนาขาว ขนาดใหญ จํานวน 3 ตัว ตัวละ
1,800 บาท

330,000

สํานักปลัดฯ

405,000

สํานักปลัดฯ

5,400

สํานักปลัดฯ
หนาที่ 285

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

83 การรักษาความ
สงบภายใน
84 การรักษาความ
สงบภายใน
85 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

86 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

87 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

88 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

89 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที จํานวน 1
เครื่อง (งานปองกัน)

66,000

สํานักปลัดฯ

86 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง พรอมอุปกรณ
และติดตั้ง ราคาเครื่องละ 6,900 บาท (งานปองกัน)

13,800

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7.5 คิว จํานวน 1 ตู
งานครัว
ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู ตูละ 5,500 บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด
วิทยุ
ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อทอแยกสามทาง ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง จํานวน 4 ตัว ตัวละ
7,500 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อทีวีสี LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
เผยแพร
8,000 บาท
จัดซื้อทอดูดตัวหนอนขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร พรอมขอ
ตอและหัวกะโหลกจํานวน 6 เสน เสนละ 5,000 บาท

9,400

สํานักปลัดฯ

11,000

สํานักปลัดฯ

29,000

สํานักปลัดฯ

30,000

สํานักปลัดฯ

24,000

สํานักปลัดฯ

30,000

สํานักปลัดฯ

หนาที่ 286

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 32,400 บาท (งานปองกัน) ครุภัณฑภายใน
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารปองกันฯ

64,800

สํานักปลัดฯ

88 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท (งานปองกัน) ครุภัณฑภายในโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารปองกันฯ

23,000

สํานักปลัดฯ

89 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน งานปองกันฯ พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด (งานปองกัน)

90 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

91 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

92 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

93 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

45,000

สํานักปลัดฯ

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จํานวน 50 เสน
(งานปองกัน)

600,000

สํานักปลัดฯ

จัดซื้อสายสงน้ํา ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง จํานวน 50 เสน (งาน
ปองกัน)

750,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอกเกอร 18 ชอง จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 8,000 บาท
(งานปองกัน)

16,000

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,500 บาท
(งานปองกัน)

11,000

สํานักปลัดฯ
หนาที่ 287

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

94 การรักษาความ คาครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน

- จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 BTU จํานวน 1
เครื่อง ราคา 30,600 บาท (งานเทศกิจ)

30,600

สํานักปลัดฯ

95 การรักษาความ คาครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน

- จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 2 ตู ตูละ
5,500 บาท (งานเทศกิจ)

11,000

สํานักปลัดฯ

96 การรักษาความ คาครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อโตะประชุม ขางโคง หัวทายตรง 10 ที่นั่ง ขาเหล็ก
โครเมี่ยม จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,000 บาท
(งานเทศกิจ)

8,000

สํานักปลัดฯ

97 การรักษาความ คาครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อเกาอี้สํานักงานเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่วางแขน
ลอเลื่อน จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท
(งานเทศกิจ)

15,000

สํานักปลัดฯ

98 การรักษาความ คาครุภัณฑ
สงบภายใน

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 1 ตู ราคา 7,000
บาท(งานเทศกิจ)

99 การรักษาความ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ชุดละ
สงบภายใน
35,000 บาท ประกอบดวย คอมพิวเตอร - เครื่องพิมพเครื่องสํารองไฟ ,โตะ ,เกาอี้ ฯลฯ(งานเทศกิจ)
100 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตดับเพลิง จํานวน 1 คัน
และขนสง

7,000

สํานักปลัดฯ
35,000

สํานักปลัดฯ

7,000,000 สํานักปลัดฯ
หนาที่ 288

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

101 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จํานวน 50 เสน

600,000 สํานักปลัดฯ

102 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อสายสงน้ํา ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง จํานวน 50 เสน

750,000 สํานักปลัดฯ

103 การรักษาความ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนตตรวจการณพรอมอุปกรณไฟฉุกเฉิน
สงบภายใน
และขนสง
ขนาด 300 ซีซี จํานวน 5 คัน คันละ 200,000 บาท (งาน
เทศกิจ)

1,000,000

สํานักปลัดฯ

104

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
เผยแพร
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
(ครุภัณฑจากโครงการทองเรียนอัจฉริยะของรร.ชุมชนปอม
เพชร)

247,500

สํานักปลัดฯ

105

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) จํานวน 1 เครื่อง
รร.ชุมชนปอมเพชร (ครุภัณฑจากโครงการทองเรียนอัจฉริยะ
ของรร.ชุมชนปอมเพชร)

44,000

สํานักปลัดฯ

หนาที่ 289

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

106

การศึกษา

คาครุภัณฑ

107

การศึกษา

108

การศึกษา

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
24,000 บีทียู จํานวน 18 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท
โดยมีคุณสมลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
(ครุภัณฑจากโครงการทองเรียนอัจฉริยะของรร.ชุมชนปอม
เพชร)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

583,200

สํานักปลัดฯ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19นิ้ว)ราคา17,000บาท
จํานวน 54 เครื่อง ๆละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(ครุภัณฑจากโครงการทองเรียนอัจฉริยะของรร.ชุมชนปอม
เพชร)

918,000

สํานัก
การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 54 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
(ครุภัณฑจากโครงการทองเรียนอัจฉริยะของรร.ชุมชนปอม
เพชร)

135,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 290

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

109

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อซื้อโตะเกาอี้นั่งนักเรียนจํานวน 100 ชุด
รร.ชุมชนปอมเพชร

130,000

สํานัก
การศึกษา

110

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวนจนาด 40,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง รร.ชุมชนปอม
เพชร

153,000

สํานัก
การศึกษา

111

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมสําเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x600 จุด
ตอตารางนิ้ว
รร.ชุมชนปอมเพชร

112

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคาชุดละ 30,000
บาท จํานวน 30 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
รร.ชุมชนปอมเพชร

180,000

สํานัก
การศึกษา

900,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 291

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

113

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ เครื่องเสียงชุดใหญ จํานวน 1 ชุดคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
วิทยุ
-เครือ่ งผสมเสียงสัญญาณเสียง
-เครื่องขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟนไรสาย -ปลั๊กไฟฟา
สําหรับอุปกรณ ระบบเสียง ตูเก็บอุปกรณ
-เครื่องควบคุมและจายไฟชุดประชุม ไมคประชุม
-สายพวงตอชุดประชุม
-ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด
รร.ชุมชนปอมเพชร

114

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปมน้ํา จํานวน 5 เครื่องๆละ 15,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
- มอเตอร 500 วัตต ระยะสง 29 เมตร
-กลองเก็บสายไฟ
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
รร.ชุมชนปอมเพชร

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

190,000

สํานัก
การศึกษา

75,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 292

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

115 การศึกษา

คาครุภัณฑ ดนตรีและนาฎศิลป จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล
- ELECTRIC GUITAR
- ELECTRIC BASS
- ELECTRICACOUSTIC GUITAR
-STAGE PIANO
- STAGE CUSTOM DRUM SET+HARDWARE
- AMP ELECTRICACOUSTIC GUITAR
- ELECTRICACOUSTIC BASS
- AMP ELECTRICACOUSTIC ACOUSTIC GUITAR
- AMP KEYBOARD
- ALTO SAXOPHONE
- TENOR SAXOPHONE
- TRUMPET
- TROMBONE
รร.ชุมชนปอมเพชร

116

คาครุภัณฑ

การศึกษา

ครุภัณฑงานบาน เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง
งานครัว
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณธันวาคม
2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,000,000

สํานัก
การศึกษา

14,600

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 293

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

117

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุดๆละ 23,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค.
2561 (ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

184,000

สํานัก
การศึกษา

118

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง ราคา
วิทยุ
22,000 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

22,000

สํานัก
การศึกษา

119

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณกระจายสัญญาณแบบPoE ขนาด 8 ชอง ราคา
วิทยุ
8,600 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

8,600

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 294

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

120

การศึกษา

คาครุภัณฑ

121

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

122

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

123

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LEDขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)จํานวน 1 เครื่องตามประกาศ
เกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือน มีนาคม 2562 สํานักการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
เผยแพร
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ขนาด 50 นิ้ว
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

8,900

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

24,400

สํานัก
การศึกษา

5,800

สํานัก
การศึกษา

44,000

สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 295

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

124

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอร
สํานักการศึกษา

30,000

สํานัก
การศึกษา

125

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู สํานักการศึกษา

16,500

สํานัก
การศึกษา

126

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิดแขวน ขนาด 24,000
BTU จํานวน 4 เครื่องๆละ 32,400 บาท สํานักการศึกษา

129,600

สํานัก
การศึกษา

127

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ขนิด Network แบบที่
1 (28หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท จํานวน 3เครื่อง
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศื่อสาร ฉบับเดือน มี.ค. 2562 สํานักการศึกษา

26,700

สํานัก
การศึกษา

128

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะเหล็กพรอมกระจก ไมนอยกวา 5 ฟุต และเกาอี้นวมมีลอ
จํานวน 2 ชุดๆละ 15,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด สํานักการศึกษา

30,000

สํานัก
การศึกษา

129

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะเหล็กพรอมกระจก ไมนอยกวา 4 ฟุต และเกาอี้นวมมีลอ
จํานวน 2 ชุดๆละ 12,000 จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด สํานักการศึกษา

24,000

สํานัก
การศึกษา
หนาที่ 296

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

130

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวม มีลอ พนักพิงหลังสูง จํานวน 2 ตัว ๆละ 5,000
บาทจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด สํานักการศึกษา

131

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวม มีลอ พนักพิงต่ํา จํานวน 1 ตัว จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาด สํานักการศึกษา

132

การศึกษา

133

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000

สํานัก
การศึกษา

3,500

สํานัก
การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19นิ้ว)ราคา17,000บาท
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 สํานักการศึกษา

34,000

สํานัก
การศึกษา

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา จํานวน 4
เครื่องๆละ2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 สํานักการศึกษา

10,000

สํานัก
การศึกษา

134

การศึกษา

คาครุภัณฑ

56,000

สํานัก
การศึกษา

135

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สีแบบ จํานวน 15 เครื่องๆ
ละ 8,900 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

118,500

สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี สํานักการศึกษา
และขนสง

หนาที่ 297

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

136

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สีแบบ Network จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 12,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

60,000

สํานัก
การศึกษา

137

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อซื้อโตะเกาอี้นั่งนักเรียนจํานวน 50 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

65,000

สํานัก
การศึกษา

138

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา ชุดเครื่องเลน สนามเด็กเลน จํานวน 2 ชุด
(หนาโรงเรียน 1 ชุด, หนาหองอนุบาล 1 ชุด)
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

700,000

สํานัก
การศึกษา

139

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
วิทยุ
ราคา 23,000 บาท จํานวน 10 ชุด
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม)

230,000

สํานัก
การศึกษา

140

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
บาท จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
วิทยุ
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม)

44,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 298

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

141

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณกระจายสัญญาณแบบPoE ขนาด 8 ชอง ราคา 8,600
บาท จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
วิทยุ
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม)

17,200

สํานัก
การศึกษา

142

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ขนาด 50 นิ้ว
เผยแพร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม)

24,400

สํานัก
การศึกษา

143

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม)

5,800

สํานัก
การศึกษา

144

การศึกษา

คาครุภัณฑ

197,670

สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑไฟฟาและ เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด คุณลักษณะพอสังเขป
ดังนี้ -ชุดเครื่องเสียงพรอมตูเบสไมคลอย
วิทยุ
-ไมโครโฟนไรสาย
-ตูแร็คใสเครื่องเสียง ดานบนวางมิกเซอรได
โดยจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดแม
นางปลื้ม

หนาที่ 299

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

145

การศึกษา

คาครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ครุภัณฑดนตรีและ จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางคพรอมเครื่องแตงกายจํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
นาฎศิลป

267,000

สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อบอรดติดประชาสัมพันธกํามะหยีขอบอลูมิเนียม
ขนาดความยาว 2.40 เมตร ความสูง 1.20 เมตรบอรดละ
4,000 บาท จํานวน 3 บอรด (ตามราคาทองตลาด)
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

12,000

สํานัก
การศึกษา

1. กลองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
2 กลองสแนรเดินแถว Lunar MD602 14 นิ้ว จํานวน 10 ตัว
3 เมโลเดี้ยน จําวน 30 ตัว
4 คียบอรด จํานวน 1 ตัว
5. ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว จํานวน 2 คู
6 มารชชิ่งเบล 32 คีย จํานวน 4 ตัว
7 กลองทริโอ ขนาด 8-10-12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
8 กลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
9 กลองใหญเดินแถวขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
10 ไมกลอง จํานวน 1 โหลด
11 ไมดรัมเมอรเยอร จํานวน 1 ดาม
12 ปายนําหนาวงดุริยางค จํานวน 1 ปาย
13 เครื่องแตงกายนักดนตรี จํานวน 25 ชุด ประกอบดวย เสื้อ
กางเกง หมวก ฯลฯ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

146

การศึกษา

คาครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนาที่ 300

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

147

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว
10 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

148

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
วิทยุ
ราคา 23,000 บาท จํานวน 10 ชุด
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค)

230,000

สํานัก
การศึกษา

149

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
บาท จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
วิทยุ
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค)

44,000

สํานัก
การศึกษา

150

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณกระจายสัญญาณแบบPoE ขนาด 8 ชอง ราคา 8,600
บาท จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
วิทยุ
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
ฉบับเดือน ต.ค. 2561 (ครุภัณฑจากโครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค)

17,200

สํานัก
การศึกษา

50,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 301

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ขนาด 50 นิ้ว
เผยแพร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค)

151

การศึกษา

คาครุภัณฑ

152

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง
(ครุภัณฑจากโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค)

153

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ขนาด 50 นิ้ว ราคา
เผยแพร
24,400 บาท จํานวน 10 เครื่อง
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

24,400

สํานัก
การศึกษา

5,800

สํานัก
การศึกษา

244,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 302

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter)
ขนาด 40,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 62,700 บาท จํานวน
5 เครื่อง
โดยมีคุณสมลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

154

การศึกษา

คาครุภัณฑ

155

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

156

การศึกษา

คาครุภัณฑ

157

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน เครื่องทําน้ําเย็นขนาด 6 กอก จํานวน 1 เครื่อง พรอมเครื่อง
กรองน้าํ 2 ตูเย็นขนาด 9 คิด บิกฟุต รุนไดรับฉลากเบอร 5
งานครัว
จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ
ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียด จอภาพ 1320 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
เผยแพร
จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

313,500

2,500
25,000
15,000
17,700

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 303

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

435,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

158

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใชงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปชุดละ 23,000 บาท จํานวน 16 ชุด
พรอมอุปกรณ
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video
Recorder)แบบ 8 ชอง ราคา 24,000 บาท จํานวน 2 ชุด
- อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2Switch)
ขนาด 8 ชอง ราคา 9,500 บาท จํานวน 2 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

สํานัก
การศึกษา

159

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุม 16 ที่นั่ง ขนาด 570 x 150 cm เมลามีน
Top 28 mm (6 ชิ้น) เกาอี้ 16 ตัว จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

65,000

สํานัก
การศึกษา

160

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500
เผยแพร
ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

33,700

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 304

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

161

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
เผยแพร
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 251
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

24,300

สํานัก
การศึกษา

162

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 20 ชุดตาคา 17,000 บาท ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
เดือน มีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

340,000

สํานัก
การศึกษา

163

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือน มีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

16,000

สํานัก
การศึกษา

164

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ 1 โทรทัศนสี LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 10 เครื่องๆละ
8,000 บาท
เผยแพร
2 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 1 ชุด
3 เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ
4 เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

130000
7,000

170,000

35,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 305

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

165

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

166

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
เผยแพร
ละเอียด จอภาพ 1320 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

167

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใชงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปชุดละ 23,000 บาท จํานวน 16 ชุด
พรอมอุปกรณ
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video
Recorder)แบบ 8 ชอง ราคา 24,000 บาท จํานวน 2 ชุด
- อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2Switch)
ขนาด 8 ชอง ราคา 9,500 บาท จํานวน 2 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,500

สํานัก
การศึกษา

17,700

สํานัก
การศึกษา

435,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 306

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

168

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใชงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปชุดละ 23,000 บาท จํานวน 10 ชุด
พรอมอุปกรณ
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video
Recorder)แบบ 8 ชอง ราคา 24,000 บาท จํานวน 2 ชุด
- อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2Switch)
ขนาด 8 ชอง ราคา 9,500 บาท จํานวน 2 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

297,000

สํานัก
การศึกษา

169

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิดแขวน ขนาด 24,000
BTU จํานวน 3 เครื่องๆละ 32,400 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

97,200

สํานัก
การศึกษา

170

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)ราคาชุดละ 30,000
จํานวน 10 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

300,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 307

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

171

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน ราคา
16,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เดือน มีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

16,000

สํานัก
การศึกษา

172

การศึกษา

คาครุภัณฑ

40,000

สํานัก
การศึกษา

173

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

174

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ กลองถายรูประบบดิจิตอล
เผยแพร
- รายละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล
-หนาจอLED ขนาดไมนอยกวา 3.2 นิ้ว
- บันทึกวีดีโอพรอมเสียง
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
เผยแพร
ละเอียด จอภาพ 1320 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

2,500

สํานัก
การศึกษา

17,700

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 308

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

175

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใชงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปชุดละ 23,000 บาท จํานวน 6 ชุด
พรอมอุปกรณ
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video
Recorder)แบบ 8 ชอง ราคา 24,000 บาท จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2Switch)
ขนาด 8 ชอง ราคา 9,500 บาท จํานวน 1 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

171,000

สํานัก
การศึกษา

176

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะเกาอี้พนักงานครู คศ3 ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 150
ซม. สูง75ซม. พรอมเกาอี้นวมมีลอจํานวน 2 ชุดๆ
ละ8,000บาท โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

16,000

สํานัก
การศึกษา

177

การศึกษา

คาครุภัณฑ

178

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภันฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆละ 5,500 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ
ครุภัณพการศึกษา จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับอนุบาล
-โตะขนาดกวาง 60x สูง 60 x ลึก 45 ซม.สามารถปรับ
ระดับความสูงได
-เกาอี้ กวาง37xสูง75xลึก37 ซม. สามารถปรับระดับ
ความสูงไดสีน้ําเงิน จํานวน 60 ชุดๆละ 1,500 บาท
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

22,000
90,000

สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 309

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

179

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร All In One
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19นิ้ว)ราคา17,000บาท
จํานวน 12 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

180

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับแบบอากาศแยกสวนชนิดแขวน ขนาด
40,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

181

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้โพลี่ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมเปลือกโพลี่ จํานวน 50
ตัว ๆ ละ 500 บาท
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

182

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 20 ชุดๆละ 23,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค.
2561 (โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

204,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
การศึกษา

102,400

สํานัก
การศึกษา

25,000

สํานัก
การศึกษา
460,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 310

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

183

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง ราคา
วิทยุ
22,000 บาท จํานวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง)

66,000

สํานัก
การศึกษา

184

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
เผยแพร
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ขนาด 55 นิ้ว
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
(โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง)

27,500

สํานัก
การศึกษา

185

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ อุปกรณกระจายสัญญาณแบบPoE ขนาด 8 ชอง ราคา
วิทยุ
8,600 บาท จํานวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน ต.ค. 2561
(โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุงป

25,800

สํานัก
การศึกษา

186

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขาด 1 kva จํานวน 2 เครื่อง
(โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง)

11,600

สํานัก
การศึกษา
หนาที่ 311

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

187

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา
40000 BTU จํานวน 6 เครื่องๆละ 51,200 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

307,200

สํานัก
การศึกษา

188

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน ตอนบนเปนบานกระจก
เลื่อนขนาดไมนอยกวา 34x16x32 ซม.
จํานวน 20 ชุดๆละ 10,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

200,000

สํานัก
การศึกษา

189

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวนจนาด 18,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

190

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน
80ชุดๆละ1,200บาท
จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาด จํานวน
100ชุดๆละ 1,300 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

191

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหลกแบบ 2 บาน จํานวน 10 ตูๆละ 5,500 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

114,400

สํานัก
การศึกษา
226,000

55,000

สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา
หนาที่ 312

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

622,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

192

การศึกษา

คาครุภัณฑ

193

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 60 ตัวๆละ 500 บาท จัดหา
โดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

30,000

สํานัก
การศึกษา

194

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้โพลีขาเหล็ก ขนาดไมนอกวา 45x45x75 จํานวน
100 ตัวๆละ 500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

50,000

สํานัก
การศึกษา

195

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,400 บาท จํานวน
4 เครื่อง โดยมีคุณสมลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

129,600

สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเครื่องดนตรีประกอบดวย
1.แซ็กtener 2 ตัวๆละ 72,000 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
2.แซ็ก Alto 2 ตัวๆละ 55,000 บาท เปนเงิน11,000 บาท
3.trumpet 2 ตัวๆละ 36,000 บาท เปยเงิน72,000 บาท
4.trumbone 2 ตัวๆละ 42,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท
5.ฉาบ ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 3 คูๆละ 20,000 บาท เปนเงิน
60,000 บาท
6.กลองสแนรยามาฮา 2 ใบๆละ 76,000 บาท เปนเงิน
152,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 313

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

196

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 40,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 51,200 บาท จํานวน
3 เครื่อง โดยมีคุณสมลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

197

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย เกาอี้ 3 ที่นั่ง หนา
ขนาด 180x75x77 ซม.จํานวน 1 ตัว เกาอี้ 1 ที่นั่งหนา
ขนาด 82x75x77 ซม. จํานวน 2 ตัว พรอมโตะกลาง
จํานวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

198

การศึกษา

199

การศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

153,600

สํานัก
การศึกษา

3,500

สํานัก
การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 10ตูๆละ 5,500 บาท
โดยมีคุณสมลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ

55,000

สํานัก
การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 10ตูๆละ 5,500 บาท
โดยมีคุณสมลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
โรงเรียเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

22,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 314

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

200

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน โตะเเกาอี้พนักงานครู คศ.3 โตะขนาด กวาง 80 ซม.ยาว
150 ซม. พรอมเกาอี้ จํานวน 5 ชุดๆละ 8,000 บาท
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

40,000

สํานัก
การศึกษา

201

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน โตะประชุมพรอมเกาอี้ ประกอบดวย โตะประชุมขนาด 15
คน พรอมเกาอี้จํานวน 1 ชุด สํานักการศึกษา

65,000

สํานัก
การศึกษา

202

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน โตะหนาขาวขนาด 150x60x75 จํานวน 30 ตัวๆ ละ
1,900 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

57,000

สํานัก
การศึกษา

203

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการศึกษา เกาอี้เลคเชอร จํานวน 100 ตัว ๆละ 600 บาท
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

60,000

สํานัก
การศึกษา

204

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการศึกษา เกาอี้นั่งเรียนระดับประถม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ
1,200 บาท โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

120,000

สํานัก
การศึกษา

205

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการศึกษา เกาอี้นั่งเรียนระดับประถม จํานวน 100 ชุด ๆละ
1,300 บาท โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

130,000

สํานัก
การศึกษา

206

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการศึกษา เกาอี้นั่งเรียนระดับอนุบาล จํานวน 20 ชุด ๆ ละ
3,000 บาท โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

60,000

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 315

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

207

การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑโฆษณา เครื่องเลนดีวีดี compact DVD Player with USB,HDMI
และเผยแพร ฯลฯ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน

208

การศึกษา

คาครุภัณฑ

209

การศึกษา

คาครุภัณฑ

210

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงดุริยางค จํานวน 1 ชุด
นาฎศิลป
กลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว พรอมไมตี จํานวน 1 ชุด
กลองใหญเดินแถวขนาด 20 นิ้ว พรอมไมตี จํานวน 1 ชุด
กลองใหญเดินแถวขนาด 22 นิ้ว พรอมไมตี จํานวน 1 ชุด
กลองใหญเดินแถวขนาด 24 นิ้ว พรอมไมตี จํานวน 1 ชุด
กลองสแนร จํานวน 3 ชุด
ฉาบพาเหรด ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู
เมโรเดียน 27 คีย จํานวน 20 เครื่อง
มารชชิ่งเบลไลลาพรอมสายสะพายและไมตี 32 คีย
จํานวน 6 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,000

สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑงานบาน เตาอบขนม จํานวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
งานครัว

30,000

สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑงานบาน เตาอบขนม จํานวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
งานครัว

30,000

สํานัก
การศึกษา

321,500

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 316

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

211

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงดุริยางคพรอมเครื่องแตงกาย จํานวน 1 ชุด
นาฎศิลป
ประกอบดวย
กลองใหญเดินแถวขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
กลองสแนรเดินแถว Lunar MD602 14 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
เมโลเดี้ยน จํานวน 30 ตัว
ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว จํานวน 2 คู
มารชชิ่งเบล 32 คีย จํานวน 4 ตัว
กลองทริโอ ขนาด 8-10-12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
กลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
กลองใหญเดินแถวขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
ไมกลองจํานวน 1 โหล
ไมดรัมเมเยอร จํานวน 1 ดาม
ปายนําหนาวงดุริยางค จํานวน 1 ปาย
เครื่องแตงกายนักดนตรี จํานวน 25 ชุด ประกอบดวย เสื้อ
กางเกง หมวก ฯลฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

234,300

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 317

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

212

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
นาฎศิลป
อัลโตแซกโซโฟนพรอมกลอง จํานวน 2 เครื่อง
เทนเนอรแซกโซโฟนพรอมกลอง จํานวน 2 เครื่อง
เมลโลโฟนมารชชิ่งพรอมกลอง จํานวน 4 เครื่อง
บาริโทนมารชชิ่งพรอมกลอง จํานวน 4 เครื่อง
ทูบามารชชิ่งพรอมกลอง จํานวน 2 เครื่อง
ฉาบเดินแถวขนาด 14 นิ้ว , 16 นิ้ว , 18 นิ้ว , จํานวน 3 คู
ทรัมเปทพรอมกลอง จํานวน 5 เครื่อง
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

1,869,000

สํานัก
การศึกษา

213

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
นาฎศิลป
ปคโคโล จํานวน 1 เครื่อง
ทรัมเปทพรอมกลอง จํานวน 5 เครื่อง
เมลโลโฟนมารชชิ่งพรอมกลอง จํานวน 4 เครื่อง
บาริโทนมารชชิ่งพรอมกลอง จํานวน 4 เครื่อง
ดับเบิ้ลทูบามารชชิ่งพรอมกลอง จํานวน 2 เครื่อง
กลองสแนรมารชชิ่งพรอมชุดสายสะพายและขาตั้ง
จํานวน 4 ชุด
ฉาบเดินแถวขนาด 18 นิ้ว , 20 นิ้ว จํานวน 2 คู
โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

1,939,500

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 318

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

214

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต จํานวน 1 ชุด พรอมเครื่องแตงกาย
ประกอบดวย
นาฎศิลป

คลาริเนท จํานวน 4 ตัว , อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว
เทเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว,ทรัมเปท จํานวน 4 เครื่อง
มารชชิ่งเมโลโฟน จํานวน 2 เครื่อง
เทรนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 เครื่อง
ทรัมเปท จํานวน 4 เครื่อง,มารชชิ่งเมโลโฟน จํานวน 2 เครื่อง
ทูบา จํานวน 1 เครื่อง ,มารชชิ่งบาริโทน จํานวน 1 เครื่อง
ฉาบเดินแถว 16 นิ้ว จํานวน 2 คู
กลองสแนรมารชชิ่งขนาด 14 นิ้ว พรอมชุดสายสะพายและไมตี
จํานวน 1 ชุด,กลองใหญมารชชิ่งขนาด 18 นิ้ว พรอมชุด
สายสะพายและไมตี จํานวน 1 ชุด
กลองใหญมารชชิ่งขนาด 20 นิ้ว พรอมชุดสายสะพายและไมตี
จํานวน 1 ชุด,กลองใหญมารชชิ่งขนาด 22 นิ้ว พรอมชุด
สายสะพายและไมตี จํานวน 1 ชุด
กลองใหญมารชชิ่งขนาด 26 นิ้ว พรอมชุดสายสะพายและไมตี
จํานวน 1 ชุด
ไมคฑาหัวสิงหดามหวายแกะลาย ดามหวายสูง 150 ซม. จํานวน
2 ดาม
เครื่องแตงกายนักดนตรี จํานวน 30 ชุด ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตฯ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,450,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 319

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

215 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 30 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

480,000

สํานัก
การศึกษา

216 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท สํานักการศึกษา

32,000

สํานัก
การศึกษา

217 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LEDขาวดํา(18 หนา/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
สํานักการศึกษา

24,000

สํานัก
การศึกษา

218 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน -จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก
ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ถัง
งานครัว
บรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว มี
อุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติใช
ไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮริตช จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด

29,000

กอง
สาธารณสุข

219 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ -จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด วิทยุ
เครือ่ งขยายเสียง ขนาด 250 วัตต ตูลําโพง ขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 3 คู เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง ไมคลอยคู
แบบถือ จํานวน 1 ชุด ขาตั้งไมคแบบตั้งพื้นพรอมคอจับไมค
จํานวน 2 ชุด อุปกรณและสายลําโพง จํานวน 1 ชุด จัดหา
โดยสืบราคาจากทองตลาด

25,000

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 320

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

29,600

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

220 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที)-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA -ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ -ตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป2560

221 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ -จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอก
และขนสง
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ พ.ศ. 2560

1,214,000

กอง
สาธารณสุข

222 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต หนา PVC มุมบน ขอบ
PVC กันกระแทก มีที่พักเทา มี 7 ลิ้นชัก พรอมกระจก ฯลฯ
เกาอี้บุนวม พนักพิงสูง มีเทาแขน และลอหมุนได ฯลฯ
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

15,000

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 321

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

223 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

17,000

17,000

224 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(INK
Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

4,300

4,300

225 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 ตัวๆละ
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

2,500

2,500

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข

4,300

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 322

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

226 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

3,800

3,800

กอง
สาธารณสุข

227 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -โตะ เกาอี้ สําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุดๆละ
3,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

3,000

6,000

กอง
สาธารณสุข

228 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาด 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

6,000

กอง
สาธารณสุข

229 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูเหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก มีชั้นปรับระดับภายใน
4 แผนชั้น ขนาดไมนอยกวา 90×45×185 เซนติเมตร
จํานวน 3 ตูๆละ 5,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด

16,500

กอง
สาธารณสุข

230 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ -จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
เผยแพร
ระดับความละเอียดจอภาพ 1366×768 พิกเซล ขนาด 32
นิ้ว พรอมอุปกรณและการติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง จัดหา
โดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2561

13,200

13,200

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 323

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

231 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว)-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA -ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย -ตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ป 2561

232 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง -ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2561

233 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงานพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่จัดซื้อใหมีสภาพการใชงานที่ปจจุบันที่สุด ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2561

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

23,000

กอง
สาธารณสุข

4,300

กอง
สาธารณสุข

16,000

16,000

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 324

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

234 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

34,000

กอง
สาธารณสุข

235 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานแ
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

7,600

กอง
สาธารณสุข

236 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่องๆละ
2,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

7,500

กอง
สาธารณสุข

237 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ -จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
และขนสง
รวมคาจดทะเบียน จํานวน 1 คัน จัดหาโดยตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2561

39,000

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 325

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

238 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

239 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว)-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา(18
หนา/นาที)-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA -ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย -ตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ป 2560

240 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดตูตอนบนเปนบานเลื่อน
กระจก ตอนลางเปนตูทึบ ขนาดไมนอยกวา 34×16×32
นิ้ว จํานวน 5 ตูๆละ 10,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด

50,000

241 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อชองใสแฟม มี 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง ขนาดไมนอย
กวา 91×31×176 ซม.

5,000

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดตูตอนบนเปนบานเลื่อน
กระจก ตอนลางเปนตูทึบ ขนาดไมนอยกวา 34×16×32
เซนติเมตร จํานวน 2 ตูๆละ 10,000 บาท จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาด

25,900

20,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

5,000

กอง
สาธารณสุข
หนาที่ 326

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

118,000

กอง
สาธารณสุข

9,400

กอง
สาธารณสุข

242 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร -จัดซื้อเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุง จํานวน 2 เครื่องๆละ
59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฯลฯ ธันวาคม2561

243

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 2 ประตู มีระบบละลายน้ําแข็ง
งานครัว
อัตโนมัต(ิ no frost) จํานวน 1 ตู
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561

244 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 32,400
บาท รวมคาติดตั้ง จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ พ.ศ. 2561

245 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อชั้นเหล็ก ขนาด 91×45×183 ซม.พรอมเหล็กกั้น
แฟม จํานวน 1 ชุด จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

246 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อชั้นเหล็กใสแฟมผูปวย ขนาดไมนอยกวา
45×183×183 ซม.พรอมเหล็กฉากกั้นแฟม จํานวน 2
หลังๆละ 9,600 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

19,200

กอง
สาธารณสุข

247 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ โตะเหล็กขนาด 5 ฟุต พรอม
กระจกและเกาอี้
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

15,000

กอง
สาธารณสุข

สาธารณสุข

64,800

กอง
สาธารณสุข

5,500

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 327

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

248 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

249 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที)-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA -ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
-โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ -ตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2560

250 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA(480 Watts)
จํานวน 2 เครื่อง -ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2561

251 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(INK
Tank Printer) จํานวน 4 เครื่องๆละ 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

23,000

ครุภัณฑสํานักงาน -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2561

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุข

29,600

กอง
สาธารณสุข

5,600

กอง
สาธารณสุข
17,200

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 328

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

252 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

253 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเครื่องพิมพ multifunction เลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา พรอมแทนวาง
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562

254 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการแพทย -จัดซื้อหัวเกจออกซิเจนใชตอกับถังออกซิเจน จํานวน 1 ชุด
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

3,800

กอง
สาธารณสุข

255 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

26,000

กอง
สาธารณสุข

256 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการแพทย -จัดซื้อเครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑทางการแพทย (รุน S-35)
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด (กวาง×ยาว×สูง)
420×305×225 มิลลิเมตร จัดหาโดยสืบราคาจาก
ครุภัณฑการแพทย -จั ดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG) จัดหาโดยสืบ

257 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ราคาจากทองตลาด

ครุภัณฑการแพทย -จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจ
แบบสอดแขนอัติโนมัติพรอมพิมพผลและโตะวาง จัดหาโดย
สืบราคาจากทองตลาด

กอง
สาธารณสุข

9,900

กอง
สาธารณสุข

150,000

กอง
สาธารณสุข

70,000

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 329

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

258 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการแพทย -จัดซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้ออบไอน้ํา Autoclave ขนาด 40 ลิตร
พรอมโตะวาง จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

108,000

259 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการแพทย -จัดซื้อเครื่องมือสองหลอดลม (Laryngoscope)สําหรับสอง
ตรวจหลอดลมใชประกอบในงานตรวจโรคเปนชุดเครื่องมือ
สองตรวจหลอดลมใหแสงสวางโดยระบบ Fiber optic
พรอมถานชารทและแทนชารท ดามสามารถใชกับ
ถานไฟฉายขนาดกลาง (Size C) 2 กอนใชในศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลทั้ง 2 แหง ใหแกผูปวยที่มีภาวะกึ่งวิกฤติ
และวิกฤติที่อาจจะพบไดในศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 2
แหงกอนนําสงโรงพยาบาล จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

28,000

260 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ -จัดซื้อรถจักรยาน ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา รวม
และขนสง
คาจดทะเบียน จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
พ.ศ. 2561

261 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี เกียรอัตโนมัติ พรอมจด
และขนสง
ทะเบียนรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561

262 สังคมสงเคราะห

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
- เพื่อจัดหารถเข็นสําหรับสงเคราะห
วิทยาศาสตรและ ผูพิการที่ยากไร จํานวน 10 ตัว ตัวละ 6,900 บาท
การแพทย
คุณลักษณะพื้นฐาน

108,000

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

41,800

กอง
สาธารณสุข
56,600

69,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

69,000

กอง
สาธารณสุข
69,000

69,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม
หนาที่ 330

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

(ตอ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) เปนรถเข็นผูปวยชนิดนั่ง
2) โครงตัวรถทาดวยโลหะไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา
7/8 นิ้ว3)
3) พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทาดวย แผนโลหะหนาไมเปนสนิม
4) ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 18 x 18 นิ้ว
5) มีที่วางเทาทาดวยอะลูมิเนียม
6) มีที่วางแขน 2 ขาง ทาดวยแผนโลหะไมเปนสนิม
7) มีลอยางตัน 4 ลอ

263 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ แคล็บมิเตอร ขนาด 100 AC และ DC พรอมพรอปวัด
วิทยุ
กระแสแบบสายคลอง I Flex จํานวน 1 ตัว

30,000

กองชาง
สุขาภิบาล

264 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ
จํานวน 2 ชุด

30,000

กองชาง
สุขาภิบาล

265 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet bPrinter) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

7,900

กองชาง
สุขาภิบาล

266 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อเกาอี้บุนวมมีพนักพิงทรงสูง จํานวน 10 ตัว ตัวละ
2,200 บาท

22,000

กองชาง
สุขาภิบาล

267 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 12,000 บาท

24,000

กองชาง
สุขาภิบาล
หนาที่ 331

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

268 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณงานบานงาน - เครื่องตัดหญาแบบขอแข็งแบบสะพาย เครื่องยนตขนาด
ครัว
ไมนอยกวา 1.5 แรงมาปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30
ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท
269 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความรวดเร็ว 20
แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุถัณฑ ป2561

100,000

กองชาง
สุขาภิบาล

270 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง พรอมติดตั้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุถัณฑ ป2561

55,000

กองชาง
สุขาภิบาล

271 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
และขนสง
กวา 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เปนกระบะ
สําเร็จรูป ราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสามิต ตามบัญชีราคามาตรฐานครุถัณฑ ป2561

729,000

กองชาง
สุขาภิบาล

หนาที่ 332

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

272 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2561

30,000

กองชาง
สุขาภิบาล

273 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

15,000

กองชาง
สุขาภิบาล

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเชื่อมระบบอินเวอรเตอร แหลงจายไฟ 1 เฟส
220-230V. ใชงานไดทั้ง 3 ระบบในเครื่องเดียว จํานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
-ใชงานเชื่อม MMA 160A. กระแสเชื่อมสูงกวารุนเดิม ใช
งานเชื่อมTIG 160A. (DC) เชื่อม เหล็ก-สแตนเลส ใหกระแส
เชื่อมสูงมากกวารุนเดิม 140A. ใชงานตัดพลาสมา 40A. ตัด
เหล็กไดหนาถึง 12 มม. ใหกระแสสูงมากกวาเดิมตัดงานได
หนามากกวา สายตัด SG51 ดีกวาเดิม PT31
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

หนาที่ 333

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

274 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

7,000,000

เครื่องดูดตะกอนทราย ขนาด Æ 6 นิ้ว แบบไฮโดลิค ขับดวย
เครื่องยนต สามารถดูดของแข็งไดไมนอยกวา 4 นิ้ว อัตราสูบ
100/ps Haed ไมนอยกวา 25 ม. ระบบเคลื่อนที่ไดขนาด
ไมนอยกวา 55 KW จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3,500,000 บาท

4,800,000 4,800,000 4,800,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชางสุขา

275 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ -จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายขนาดความจุ
และขนสง
ของตูไ มนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 คันๆละ
2,400,000 บาท จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ พ.ศ. 2560

-

4,800,000

276 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะเท ทายลาด สะพานทายไฮดรอลิค
และขนสง
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน มอก.9001-2552(IOS9001-2008) ตัวรถ
ชนิดส10ลอ 2 เพลา เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุด
ไมนอยกวา 360 แรงมา

4,600,000

กองชาง

277 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไมนอยกวา 2500 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
และขนสง
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

896,000

กองชาง

278 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน รถตัดหญา 4 ลอแบบสนาม ขนาด เครื่องยนต 4 แรงมา 1
งานครัว
สูบ แบบมี กลองเก็บหญา จํานวน 2 คัน

120,000

กองชาง

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 334

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

279 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต เบลซิลสูบน้ําได
1000ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

15,000

กองชาง

280 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต เบลซิลสูบน้ําได 1100
ลิตร/นาที ขนาด 7 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

23,000

กองชาง

281 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เลื่อยยนต เครื่องยนตเบนซิล 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ปริมาตร
กระบอกสูบ72.2 ซีซี ประสิทธิภาพเครื่องยนต 3600
วัตต=5.3 แรงมา ขนาดโซ3/8" RSC3 แผนบังคับโซ62.5
ซม.(25")น้ําหนัก 6.6 ดึงสตารท จํานวน 2 ตัว ตัวละ
13,000 บาท

26,000

กองชาง

282 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานจํานวน 3 หลังๆละ
9,000 บาท

27,000

กองชาง

283 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 3 ชั้น บานเลื่อนกระจก
2 ประตู ขนาด 90X45X90 ซม./หลัง จํานวน 2หลังๆ
ละ6,000 บาท

12,000

กองชาง

284 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 630 KVA 22KV ติดตั้ง
วิทยุ
ภายในสํานักงาน เทศบาลฯ จํานวน 1 ลูก

455,000

กองชาง

หนาที่ 335

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

285 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
286 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ
287 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 160 KVA 22KV ติดตั้ง
บริเวณตลาดนัดองคการถนนบางเอียน
หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส ขนาด 30 KVA 22KV ติดตั้ง
บริเวณหนาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ลูก

ครุภัณฑยานพาหนะ รถกระเชาเอนกประสงค จํานวน 2 คัน เครื่องยนตดีเซล
และขนสง
ขนาดไมนอ ยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ เปนเครื่องยนตที่ไดรับ
มาตราฐานดานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนตไม
ต่ํากวาระดับที่3 (มอญ2315-2551)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

190,000

กองชาง

65,500

กองชาง

3,000,000

กองชาง

288 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอรสําหรับเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง
289 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดาสงเอกสารไดครั้งละ
20 แผนจํานวน 1 เครื่อง

3,200

กองชาง

18,000

กองชาง

290 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

ปมลมขนาดไมนอยกวา 150 ลิตร มอเตอรไมต่ํากวา5
แรงมาใชไฟ 3 สาย พรอมอุปกรณจํานวน 1 เครื่อง

80,000

กองชาง

291 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องปนไฟชนิดติดเครื่องยนตใชเชื่อม โลหะได ขนาดไม
นอยกวา 5 กิโลวัตตพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

64,000

กองชาง

หนาที่ 336

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

292 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

ตูชารแบตเตอรรี่ ขนาดไมนอยกวา 90 โวลท 100 แอมป
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

10,000

กองชาง

293 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะดิจิตอล ขนาดไมนอย กวา 200 แอมป
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

20,000

กองชาง

294 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

5,000

กองชาง

295 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 4 นิ้ว พรอมใบตัดใบเจีย จํานวน 1
เครื่อง
สวานไฟฟาเจาะเหล็กเจาะไม ขนาด 3/ดอกสวาน 8 นิ้ว (3
หุน) พรอมดอกสวาน จํานวน 1 เครื่อง

4,500

กองชาง

296 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

มอเตอรหินเจียร (ชนิดติดตั้งแทน) ขนาด 8 นิ้ว ติดตั้งหิน
เจียร 2 ดาน (ละเอียด-หยาบ) จํานวน 1 เครื่อง

8,500

กองชาง

297 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น 2 หัวกอก ประเภทถังคว่ํา
งานครัว
รูปทรง แข็งแรงปลอดภัยไรสารตะกั่วจํานวน 1 เครื่อง

7,000

กองชาง

298 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง เครื่องตบดิน จํานวน 2 เครื่องๆละ21,000 บาท

42,000

กองชาง

299 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ - รถกระบะบรรทุกพื้นเรียบทายลาด ติดตั้งเครื่องทุนแรง
และขนสง
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับรองตัวรถชนิด 10 ลอ 2เพลา
เครื่องยนต ดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 360
แรงมา จํานวน 1 คัน - สืบจากราคาทองตลาด

4,800,000

กองชางงาน
สาธารณูฯ

หนาที่ 337

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

300 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

56,000

กองชางงาน
สาธารณูฯ

- เครื่องตบดิน จํานวน 2 เครื่องเครื่องละ 21,000 บาท
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป พ.ศ.2561

42,000

กองชางงาน
สาธารณูฯ

302 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 5
เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

85,000

กองชาง

303 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสารองไฟฟา ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพื้นฐาน มี
กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา15 นาที จํานวน 5
เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

29,000

กองชาง

301 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ - รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซี ซี จํานวน 1 คัน
และขนสง
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม พ.ศ.2561
ครุภัณฑกอสราง

หนาที่ 338

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

304 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นเก็บถังน้ําดานลาง ไมตองยกถัง
งานครัว
อุณหภูมิน้ําเย็นไดตั้งแต10 ºC อุณหภูมิน้ํารอนไดตั้งแต 80 ºC
- เลือกอุณหภูมิน้ําไดทั้ง น้ํา รอน น้ําอุณหภูมิหองและน้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง - สืบจากราคาทองตลาด

15,000

กองชาง

305 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

94,000

กองชาง

306 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอาการศ แบบแยก สวนชนิดแขวน ขนาด
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000
บาท
- ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ ธันวาคม 2561
ครุภัณฑการเกษตร เลื่อยยนต เครื่องยนตเบนซิล 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ปริมาตร
กระบอกสูบ 72.2 ซีซี ประสิทธิภาพเครื่องยนต 3600
วัตต=5.3 แรงมา ขนาดโซ3/8" RSC3 แผนบังคับโซ62.5
ซม.(25")น้ําหนัก 6.6ดึงสตารท จํานวน 5 ตัว ตัวละ
15,000 บาท

75,000

กองชาง

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ
และการโยธา

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ราคาตูละ 5,500 บาท
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2561

22,000

กองชาง

308 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
งานครัว
เครือ่ งยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอก
สูบไมนอยกวา 30ซีซี พรอมใบมีดจํานวน 15 เครื่อง
เครื่องและ 9,500 บาท

142,500

กองชาง

307

หนาที่ 339

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

309 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

310

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ครุภัณฑการเกษตร เครื่องขุดดิน เจาะหลุม เครื่องยนต Engine 2 STROKES
ขนาดเครื่องยนต Disp 49.4 cc กําลัง Power 4 HP
ความเร็วรอบ Speed 7000 RPM ชุดชับเคลื่อน เกียรทด
เพลาลูกปน สามารถเลือกเติมน้ํามันได น้ํามันแกสโซฮอล
91, น้ํามันแกสโซฮอล 95 , น้ํามันเบนซิน 91/95 หาม
เติมน้ํามันเบนซิน E85และน้ํามันดีเซล สามารถใชกับดอก
เจาะดินขนาด 4",6",8" 10" เครื่องละ10,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง

20,000

โฆษณาและเผยแพร - กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวนตัวตัวละ19,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
1.เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2.ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ
(Image Sensor)
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อ
ขอมูล เต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน
5.สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6.มีกระเปาบรรจุกลองตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑฯ
ม.ค 61

19,300

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

19,300

กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนาที่ 340

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

311

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้ จํานวน3 ชุดชุดละ 12,000
บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
1.โตะเหล็กขนาด 1.20 เมตร หนาPVC มุมมนขอบ PVC
กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก
ลิ้นชักขาง 3 ลิ้นชัก พรอมกระจก 2.เกาอี้นวม พนักพิงสูง มี
เทา แขนและลอหมุนไดขาชุบโครเมี่ยม จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด

36,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

312

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา19นิ้วจํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ
10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

42,500

กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนาที่ 341

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

313

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-เพื่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

23,800

กอง
สวัสดิการ
สังคม

314

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)ตาม
มาตรฐาน ISO/IEZ 7816 ได จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ
700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

2,100

กอง
สวัสดิการ
สังคม

315

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ - จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
และขนสง
รวมคาจดทะเบียน ตั้งไวตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ
จํานวน 1 คัน

40,800

กอง
สวัสดิการ
สังคม
หนาที่ 342

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

316

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

64,800

กอง
สวัสดิการ
สังคม

317

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ
และการโยธา

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น บานเลื่อนกระจก
2 ประตู ขนาด 90X45X90 ซม./หลัง จํานวน 2 หลังๆละ
6,000 บาท

12,000

กองชาง

318

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ
และการโยธา

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จํานวน
3 เครื่อง เครื่องละ 32,400

97,200

กองชาง

319

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ
และการโยธา

ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120ซีซีจํานวน 1 คัน
และขนสง

320

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2
และการโยธา
จอแสดงผลไมนอยกวา 19 นิ้ว มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000
บาท - ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท (ราคารวม
คาติดตั้ง)ตั้งไวตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑป 2560

50,500

กองชาง
90,000

กองชาง

หนาที่ 343

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

321

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
และการโยธา
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 8,000 บาท
จํานวน 4 เครื่อง
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

32,000

กองชาง

322

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพื้นฐาน มี
และการโยธา
กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 4
เครื่องราคาเครื่องละ 5,800 บาท
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

23,200

กองชาง

323

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
และการโยธา
แบบที่3 เปนสแกนเนอรปอนกระดาษ เอ 4 อัตโนมัต ไดไม
นอยกวา 50 แผน สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบ
อัตโนมัต มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา
600x600 dpi ราคา 36,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

36,000

กองชาง

หนาที่ 344

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

324

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ
และการโยธา

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตูราคาตูละ 5,500 บาท
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2561

22,000

กองชาง

325

อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ
และการโยธา

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอาการศ แบบแยก สวนชนิดแขวน ขนาด
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000
บาท
- ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ ธันวาคม 2561
ครุภัณฑสํารวจ กลองระดับขนาดกําลังขยาย 24 เทา พรอมอุปกรณ
- กลองบรรจุกลองกันสะเทือน
- มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
- มีฝาครอบเลนส
- มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง

57,200

กองชาง

22,000

กองชาง

326 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ

327 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน
วิทยุ
4 เครือ่ ง เครื่องละ 12,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฯ 2561

48,000

กองชาง

328 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานจํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท

17,000

กองชาง

หนาที่ 345

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

329 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 20
แผนตอนาที

330 การพาณิชย

ครุภัณฑ

331 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

กองการ
ประปา

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ตู ตูละ 5,500 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงบประมาณ

16,500

กองการ
ประปา

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ชั่น ชั้นบนเปนกระจก
บานเลื่อนชั้นลางเปนตูทึบ ฯลฯ จํานวน 1 ตู จัดหาโดยการ
สืบราคาจากทองตลาด

12,800

กองการ
ประปา

332

การพาณิชย

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตูตั้งพื้น (ไมมีระบบ
ฟอกอากาศ)ขนาด 44,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

174,000

กองการ
ประปา

333

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ชนิด 2 ชั้น ชั้นบนและชั้นลาง เปน
กระจกบานเลื่อน จํานวน 2 ชุด จัดหาโดยการสืบราคาจาก
ทองตลาด

25,600

กองการ
ประปา

334

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ลิ้นชักเหล็กรับเงินประจําจุดบริการรับเงินคาน้ําประปา
(เคานเตอร) จํานวน 2 ตูๆละ 5,000.-บาทโดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1.ลิ้นชักเหล็กรับเงิน มีชองใสธนบัตร 5 ชอง
2. ชองใสเหรียญ ไมต่ํากวา 5 ชอง
3. มีระบบล็อคลิ้นชัก จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

10,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 346

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

335

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตูๆละ 5,500.-บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561

16,500

กองการ
ประปา

336

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน ตูลิ้นชักเหล็ก 2 ชั้น จํานวน 2 ตูๆละ 3,500.-บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ เปนตูลิ้นชักเหล็ก 2 ชั้น จัดหา
โดยการสืบราคาจากทองตลาด

7,000

กองการ
ประปา

337

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทมือถือ จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
เปนโทรศัพทมือถือที่รองรับระบบ Andriod จัดหาโดยการ
สืบราคาจากทองตลาด

14,000

กองการ
ประปา

338

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวมจํานวน 50 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เปนเกาอี้บุ
นวมขาเหล็กมีพนักพิง จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

50,000

กองการ
ประปา

339

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ทําดวยไมสัก
2) มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโตะหมู
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561

8,500

กองการ
ประปา

หนาที่ 347

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

340

การพาณิชย

341

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ - รถจักรยานยนตขนาด 100 ซีซีแบบเกียรธรรมดา ขนาด
และขนสง
ปริมาตรกระบอกสูบ 100 ซีซีคันละ 40,800 บาท จํานวน
4 คัน
ป 2562 จํานวน 2 คัน
ป 2563 จํานวน 2 คัน
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและบัญชีราคากลาง
มาตรฐานครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2561
ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
60 แรงมา จํานวน 2 ชุดๆละ 455,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช
มอเตอรไฟฟา สูบน้ําไดไมนอยกวา 400 ลูกบาศกลิตร/
ชั่วโมง ขนาดไมนอยกวา 60 แรงมา มีอุปกรณประกอบ
เครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา ตองครบชุดพรอมใชงาน
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

81,600

81,600

กองการ
ประปา

910,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 348

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

342

การพาณิชย

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา
30 แรงมา จํานวน 2 ชุดๆละ 150,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช
มอเตอรไฟฟา สูบน้ําไดไมนอยกวา 250 ลูกบาศกลิตร/
ชั่วโมง ขนาดไมนอยกวา 30 แรงมา มีอุปกรณประกอบ
เครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา ตองครบชุดพรอมใชงาน
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

กองการ
ประปา

343 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรอกไฟฟา ขนาด 3 ตัน ชนิดรอกโซ ทํางานดวย
มอเตอรไฟฟา พรอมอุปกรณสวนควบคุมและตูไฟควบคุม
ฯลฯ จํานวน 1 ชุด จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

470,000

กองการ
ประปา

344 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อปมจายสารเคมี ขนาด 155 ลิตรตอชั่วโมง แรงดัน
สูงสุด 7 บาร ใชมอรเตอรไฟฟา 3 เฟส ไฟ 220 โวลต มอร
เตอรขนาด 0.37 กิโลวัตต ฯลฯ จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ
58,500 บาท จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

175,500

กองการ
ประปา

หนาที่ 349

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

345 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อหัวทุบพรอมอุปกรณสําหรับรถขุด ขนาด 4.2 - 9 ตัน
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 1. หัวทุบ (Hydraulic Breaker)
อัตราการกระแทก 520 - 1,300 ครั้ง/นาที น้ําหนัก 215
กก. ความดันที่หัวทุบ 110 -140 บาร อัตราการไหลของ
น้ํามันไฮโดรลิค 35-60 ลิตร /นาที ใชกานขนาด dia 62
มม. ฯลฯ 2. อุปกรณชุดติดตั้งครบชุด กานเจาะ Moil point
- Connecting hose ยาว 1,75 เมตร - มี Serviice ging
Box No.4 - Adapter plate Hammer hose ฯลฯ จัดหา
โดยการสืบราคาจากทองตลาด

346

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

การพาณิชย

ปมจายสารเคมี จํานวน 10 เครื่องๆละ 98,000.-บาท ป
2562 จํานวน 2 เครื่อง ป 2563 จํานวน 5 เครื่อง ป
2564 จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
เปนปมจายสารเคมี (สารสม) ขนาด 168 ลิตรตอชั่วโมง
แรงดันไมต่ํากวา 7 บาร ใชกับมอเตอรไฟฟา 3 เฟส ไฟ 380
โวลต มอเตอร ฯลฯ จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ประปา

196,000

490,000

294,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 350

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

347 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ -กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่
วิทยุ
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000.- บาท จํานวน 1 ตัว
-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 33,000.- บาท จํานวน 2 ตัว
-อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 24,000.- บาท จํานวน 1
ชุด

113,000

กองการ
ประปา

348 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว ) จํานวน 3 ชุดๆละ 16,000.-บาท - เครื่องพิมพ
ชนิด เลเซอร หรือชนิดLED ขาวดํา (18 หนา /นาที) จํานวน
3 เครื่องๆละ 3,300.-บาท - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA (480 Watts) จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 2,800.บาท

66,300

กองการ
ประปา

349 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
(40 หนา/นาที)

41,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 351

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

32,100

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

350 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพใบเสร็จแบบยอ
- เครื่องพิมพ ชนิดหัวเข็ม 9 เข็มใชกับกระดาษแบบมีสําเนา
หรือไมมีสําเนา มีความเร็วในการพิมพอยางต่ํา4 บรรทัด/
วินาทีมีใบมีดตัดกระดาษในตัว จํานวน 2 เครื่องๆละ
16,050.-บาท

กองการ
ประปา

351

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน(จอแสดงภาพไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุดๆละ 17,000.-บาท
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA(Watts) จํานวน 1
เครื่องๆละ 2,500.-บาท
- เครื่องพิมพชนิด multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ
8,000.-บาทตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของฉบับเดือนมีนาคม 2562
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

352

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนืด Dot Matrix Printer แบบแครยาวพรอม
อุปกรณ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

46,000

กองการ
ประปา

353

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 3,200
บาท จํานวน 3 เครื่อง

9,600

กองการ
ประปา

27,500

กองการ
ประปา

หนาที่ 352

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

354

การพาณิชย

355

การพาณิชย

356

การพาณิชย

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรระบบงาน GIS ให
ทันสมัยและไดประโยชนสูงสุดในการบริการผูใชน้ําประปา

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุดๆละ17,000.-บาท
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ( 480 Watts)
จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 2,800.-บาท - เครื่องพิมพชนิด
Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง เครื่องๆละ
8,000.-บาท
ตามมาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2562
ฉบับเดือนมีนาคม 2562

26,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 ชุดๆละ
22,000.-บาท ป 2562 จํานวน 2 ชุด ป 2563 จํานวน
2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน
มีนาคม 2562ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป 2562

44,000

400,000

400,000

400,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ประปา
กองการ
ประปา

44,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 353

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

357

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุดๆละ 17,000.บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําป 2562

358

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18 หนา/นาที)
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,600.-บาท ป 2562 จํานวน 1
เครื่อง ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม 2562ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําป 2562

359

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสํารองไฟ จํานวน 6 เครื่องๆละ 2,500.-บาท ป
2562 จํานวน 2 เครื่อง ป 2563 จํานวน 4 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม
2562ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป 2562

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

34,000

กองการ
ประปา

2,600

2,600

กองการ
ประปา

5,000

10,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 354

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

360

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร ระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1จํานวน 1 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประจําป 2562

361

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card
ReaderX จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําป 2562

362

การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน - พัดลมอุตสาหกรรมแบบมีขาตั้ง จํานวน 6 เครื่อง เครื่อง
ละ 13,000 บาท (ป 2563 จํานวน 3 เครื่อง ป 2564
จํานวน 3 เครื่อง) โดยมีคุณพอสังเขปดังนี้ พัดลม
อุตสาหกรรมแบบมีขาตั้ง ใบพัดขนาด 36 นิ้ว จัดหาโดยการ
สืบราคาจากทองตลาด

39,000

363

การพาณิชย

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน ตูเย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ
งานครัว
เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561

24,700

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

18,000

กองการ
ประปา

700

กองการ
ประปา

39,000

กองการ
ประปา

กอง
สาธารณสุข

หนาที่ 355

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

364 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน ตูแชน้ําดื่ม 1 ตู ขนาดความจุ 7.1 คิว/201 ลิตร จํานวน 1
งานครัว
ตู จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

365 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

366 การพาณิชย

ครุภัณฑ

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาด ไมนอยกวา 185 บาร
(ปรับแรงดันได) มีลอลากสะดวกตอการเคลื่อนยาย พรอม
สายยาวไมนอยกวา 10 เมตรและปมฉีดน้ําสามารถปรับ
แรงดันได จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด

ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา
26,000 บีทียู คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไมต่ํา
กวา 26,000 บีทียู ราคาที่กําหนดรวมคาติดตั้ง ตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

17,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ประปา
27,500

กองการ
ประปา

36,000

กองการ
ประปา

หนาที่ 356

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

367 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย จํานวน 1
วิทยุ
ระบบ
- ตูควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย
- ระบบเตือนภัยแบบไซเลน
- ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแมเหล็ก
- ระบบตรวจจับควันไฟ และความรอนเพื่อปองกันอัคคีภัย
- เมื่อมีผูบุกรุกระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยจะสง
สัญญาณไปที่โทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือที่กําหนด
หมายเลขไวได 8 หมายเลข และระบบเตือนภัยแบบเสียง
สัญญาณไซเลนจะทํางานทันที
- สามารถติดตั้งอุปกรณการปองกันการเขาออกและ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวได 8 จุด และสามารถขยายไดสูงสุด
64 จุด (OPTION)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

75,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานธนานุ
บาล

หนาที่ 357

สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ตามพระราชบั ญ ญั ติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจใหแ กองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น นั้น จะตองดําเนินการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมู บ า นหรื อ แผนชุ ม ชน อั น มี ลั ก ษณะเป น การกํ า หนดรายละเอี ย ดแผนงาน ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารกํ า หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการ
บูรณาการร วมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด
๔.๐ และในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีก ารติ ดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง
เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/
กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

คะแนนที่
ได

ประเด็นการ
พิจารณา

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
(๒)
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
(๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
(๒)
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
(๓)
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม (๓)
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
รายละเอียดหลักเกณฑ

ประเด็น
การพิจารณา
๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ๖๐
ของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
(๑๐)
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand
๔.๐
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ (๑๐)
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
(๑๐)
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป และThailand ๔.๐
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ (๕)
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา
รายละเอียดหลักเกณฑ

๓.๕ กลยุทธ

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(๕)

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(๕)

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
๓.๙ ความเชื่อมโยง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
ของยุทธศาสตรใน เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
ภาพรวม
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๕)

(๕)

๑๐๐

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค กรปกครองส ว นทองถิ่ น
จะตองมีการติดตามและประเมิ นผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพั ฒนา
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณการพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ที่ได
การพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
๑๐
การพัฒนา
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๒. การประเมินผลการนํา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน ๑๐
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๒. การประเมินผลการนํา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน ๑๐
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ที่ได
การพิจารณา
๓. การประเมินผลการนํา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา ๑๐
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป เทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
๑๐
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพิ้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๕. โครงการพัฒนา
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร (๕)
โครงการ
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
(๕)
สอดคลองกับโครงการ
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
(๕)
ของโครงการ) มีความ
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
งบประมาณไดถูกตอง
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง

ประเด็น
คะแน
รายละเอียดหลักเกณฑ
การพิจารณา
นเต็ม
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ (๕)
สอดคลองกับแผน
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
ยุทธศาสตร ๒๐ ป เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เปาหมาย
โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
(๕)
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
สอดคลองกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะ
และสังคมแหงชาติ ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคลอง
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตรจังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน

คะแนน
ที่ได

๕

๕

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสราง
ใหประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ที่คาดวาจะไดรับ

คะแน
นเต็ม
(๕)

คะแน
นที่ได
๕

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ

(๕)

๕

(๕)

๕

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวั ดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผ ล (effectiveness) ใช
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(๕)

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง (๕)
ไดรับสอดคลองกับ สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงค
วัตถุ ป ระสงค ห รื อมากกวาวัตถุป ระสงค ซึ่งการเขีย นวัตถุป ระสงคควร
คํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่
ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิง
สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร อปท.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเสริมสราง
สังคม เศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๒๕๖๑

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบรอย
รวม

ลําดับ
ที่

๑
๒
๓
๔

๕

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดําเนินการได (..........
โครงการ)

บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
- ขอบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของขอบัญญัติ+
ทองถิ่นสี่ป
ดําเนินงาน
เงินสะสม

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจั ด ผลเชิ งคุ ณ ภาพ ใช การสํ า รวจความพึง พอใจในการวั ดผลเชิ งคุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

ทองถิ่น

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมิน ความพึงพอใจของผูรับ บริการในงานบริการขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก
และบางเรื่องอาจทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
3) ควรเร งรัดให มีการดํ า เนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิ จารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตล ะดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

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

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิง
สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๑. ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล
๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
๓. ดานการ
พัฒนาดาน
การเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ดานการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รวม

๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ

ลําดับ
ที่

๑
๒
๓
๔

๕

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดําเนินการได (..........
โครงการ)

บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
- ขอบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของขอบัญญัติ+
ทองถิ่นสี่ป
ดําเนินงาน
เงินสะสม

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจั ด ผลเชิ งคุ ณ ภาพ ใช การสํ า รวจความพึง พอใจในการวั ดผลเชิ งคุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมิน ความพึงพอใจของผูรับ บริการในงานบริการขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน

(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(๑.๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ภัยแลง
วาตะภัย น้ํา ทว ม อั คคี ภั ย ที่ เกิ ดขึ้ นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถดําเนินการไดทันทวงที
(๑.๒) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา
(๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได
(๑.๔) ปญหายาเสพติดในตําบล ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพื้นที่คนหา การรณรงค
ปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาที่จ ะต องดํา เนิ นการแก ไขอยู มาก ดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม การพัฒ นาอาชี พ เสน ทางคมนาคมขนส ง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค –
บริโภค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได
(๒.๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ
ดังนี้ ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒.๓) ผลจาก...
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได แ ก ไ ขป ญ หาให กั บ ประชาชนได ใ นหลายเรื่ อ ง และครอบคลุ ม ทุ ก ด า น มี ผ ลการประเมิ น อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีการเผาหญา

ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว วัว ควาย หมู ที่สงกลิ่นเหม็นรําคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่
เสนทางคมนาคมยังไมครบ ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ดําเนินการ

๑

โครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตําบลวังโพธิ์

๒
๓

โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคม ของทุกป)

10,000.00

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยและการปองกันอัคคีภัยแกประชาชน

29,700.00

๔
๕
๖

โครงการอบรมรณรงคปองกันปราบปรามยาเสพติด
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม
และเทศกาลสงกรานต
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย

90,000.00

๗

โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียน

35,800.00

๘

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

๙

โครงการวันเด็กแหงชาติ

๑๐
๑๑

๑๔

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว
โครงการฝกทักษะอาชีพใหกับประชาชน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูนําชุมชนและ
ประชาชน
โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตานยาเสพติด ตําบลวังโพธิ์

๑๕

โครงการวันปใหมไทยผูสูงวัยชื่นบาน

36,000.00

๑๖

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา

16,200.00

๑๒
๑๓

198,000.00

2,350.00
6,600.00

246,600.00
8,500.00
20,000.00
19,820.00
30,000.00
250,000.00
119,856.00

งบประมาณ
ที่ดําเนินการ

ลําดับที่

โครงการ

๑๗

๒๐
๒๑

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยชงโค ม.1 สายไปวัดบาน
หวยชงโค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนดําไปสายบานนาย
สมาน หวังแอบกลาง ม.2 บานวังโพธิ์
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเฉลิม ไปศาลปูตา ม.4
บานโนนทองหลาง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานวังแร ม.5
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอภายในเขตบานนา ม.3

๒๒

โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ

13,800.00

๒๓

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

15,385.00

๒๔

โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทาง

๑๘
๑๙

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

400,000.00
255,000.00
359,000.00
68,000.00
420,000.00

9,970.00

