แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมเปลีย่ นแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/ 2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

คํานํา

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

คํานํา
แผนพั ฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดรับการอนุมัติและประกาศใชแลว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น
เทศบาลนครพระนครศรี อยุธ ยา มีความจําเปน ที่จ ะตองจัดทําโครงการพัฒ นาดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และสังคมควบคูไปกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการและปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนในดานตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม แตเนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกลาว
ยังไมปรากฏในแผนพัฒ นาทองถิ่น ฯ จึงจําเปน ตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563 ขึ้นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ดังกลาว

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
แบบ ผ0.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ เพิ่มเติม
แบบ ผ0.2/1 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม

1

- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2

- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
แบบ ผ0.1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงและแกไข

13

แบบ ผ0.2/1 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น เปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

14

- ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

16

- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

18

และสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

19

- ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

25

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ตารางสรุป (แบบ ผ.01)

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2562
ป 2563
ป 2564

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบ ผ.02/1
1.1) แผนงานการศึกษา
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แบบ ผ.02/1
5.1) แผนงานอุตสาหกรรม
5.2) แผนงานการพาณิชย
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

งบประมาณ
(บาท)

8

80,025,000

-

8

80,025,000

-

3
1
4

255,100,000
30,000,000
285,100,000

12

365,125,000

จํานวน
โครงการ

-

-

ป 2565

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-

-

รวม 5 ป

งบประมาณ
(บาท)

-

-

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

8

80,025,000

-

8

80,025,000

-

3
1
4

255,100,000
30,000,000
285,100,000

12

365,125,000

หนาที่ 1

แบบ ผ.02/1

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 หองเรียนอัจฉริยะ (SMART
CLASSROOM)
(โรงเรียนในสังกัด 8 แหงและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน ความรู
รวมกันในเชิงทักษะ
ความสามารถ
เสริมสรางทักษะการคิด
วิเคราะห และสนองตอ
การเรียนรูที่ผูเรียนมี
ความแตกตางกัน

1. จัดซื้อกระดาน
คอมพิวเตอรแบบทัชสกรีน
(กระดาน 3 in 1
คอมพิวเตอรทัชสกรีน )
2. จัดซื้อโปรเจคเตอร แบบ
Short throw
3. จัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียง
4. จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3
มิติ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,250,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
โรงเรียนมีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและมี
กิจกรรมการเรียนการ
สอนหลากหลาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครูและนักเรียน
เขาถึงสื่อการเรียน
การสอนไดรวดเร็ว
2.ดึงดูดความสนใจ
ผูเรียน ผานทาง
ภาพเคลื่อนไหวและ
การไดยินเสียง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 2

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร
พื้นฐาน(โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 แหง)

เพื่อใหเปนแหลงบริการ
ความรูทางวิทยาศาสตร
และปลูกฝงพื้นฐาน
วิทยาศาสตรใหเกิดแกผู
มาใชบริการทั้งที่เปนเด็ก
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไป

3 โครงการกอสรางหองน้ํา
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

เพื่อใหมีหองน้ํา หองสุขา กอสรางอาคารหองน้ํา ดังนี้
ใชอยางเพียงพอและถูก 1. งานโครงสรางวิศวกรรม
สุขลักษณะ
2.งานสถาปตยกรรม
3. งานระบบสุขาภิบาล
4. งานระบบไฟฟา

จัดซื้อครุภัณฑศูนยการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 5 โซน
ดังนี้
1. โซนแสงและการมองเห็น
2. โซนฝกทักษะและการ
แกปญหา
3. โซนไฟฟาและแมเหล็ก
4.โซนแรงและการเคลื่อนที่
5. โซนเสียง
6. เครื่องปรับอากาศ
7. พัดลมดูดอากาศ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000,000

2,725,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนมีศูนยการ
เรียนรูวิทยาศาสตร และ
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย

โรงเรียนมีศูนยการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย ที่ได
มาตรฐาน

สํานัก
การศึกษา

มีหองน้ํา หองสุขา ใช
อยางเพียงพอ

โรงเรียนมีหองน้ํา
หองสุขา ใชอยาง
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 3

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการกอสรางหองน้ํา
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน
พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์
โสตฺถิทตฺโต)

เพื่อใหมีหองน้ํา หองสุขา กอสรางอาคารหองน้ํา ดังนี้
ใชอยางเพียงพอและถูก 1. งานโครงสรางวิศวกรรม
สุขลักษณะ
2.งานสถาปตยกรรม
3. งานระบบสุขาภิบาล
4. งานระบบไฟฟา

5 โครงการกอสรางหองน้ํา
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

เพื่อใหมีหองน้ํา หองสุขา กอสรางอาคารหองน้ํา ดังนี้
ใชอยางเพียงพอและถูก 1. งานโครงสรางวิศวกรรม
สุขลักษณะ
2.งานสถาปตยกรรม
3. งานระบบสุขาภิบาล
4. งานระบบไฟฟา

6 โครงการหองปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEAM)ในศตวรรษที่ 21
ระดับอนุบาลศึกษา (โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 8 แหง)

1. กระตุนจินตนาการ
ของนักเรียนในการ
คิดคนวิธีการคิดแบบ
ใหมผานการลงมือทํา
2. เพื่อใหนักเรียนมี
จินตนาการที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

หองปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ดังนี้ 1. ชุดปฏิบัติการ
เรียนรู Learning Lab School
Set Packages
2. ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร เครื่องกลกําลัง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,725,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีหองน้ํา หองสุขา ใช
อยางเพียงพอ

โรงเรียนมีหองน้ํา
หองสุขา ใชอยาง
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

สํานัก
การศึกษา

2,725,000

มีหองน้ํา หองสุขา ใช
อยางเพียงพอ

โรงเรียนมีหองน้ํา
หองสุขา ใชอยาง
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

สํานัก
การศึกษา

9,600,000

โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ เด็กไดรับการพัฒนา
เรียนรู เรื่อง STEAM ทักษะการเรียนรู
Learning Skill
ประกอบดวย ดาน
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 4

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
3. ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตรพลังงานสะอาด
4. ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นักสํารวจ
เทคโนโลยี
5. ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร อุปกรณตัวตอ
อัจฉริยะ
6. ชุดบูรณาการการเรียนรู
Problem Base Learning
และ Project Base Learning
7. ชุดปฏิบัติการเรียนรูดาน
กลไกโครงสรางวิศวกรรม
พื้นฐานและพลังงานสะอาด

(ตอ)

7 โครงการหองปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEAM) ในศตวรรษที่ 21
ระดับประถมศึกษา
(โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 8
แหง)

2561
(บาท)

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

1. กระตุนจินตนาการของ
นักเรียนในการคิดคน
วิธีการคิดแบบใหมผาน
การลงมือทํา

หองปฏิบัติการจัดการเรียนรู
มีดังนี้
1.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู
Learning Lab
2. LEARNING LAB
ROBOTICS WORKSHOP

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร ใน
การสรางงาน

12,000,000

โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ เด็กไดรับการพัฒนา
เรียนรู เรื่อง STEAM
ทักษะการเรียนรู
Learning Skill
ประกอบดวย ดาน
วิทยาศาสตร

สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 5

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

2. เพื่อใหนักเรียนมี
จินตนาการที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

3. LEARNING LAB
MICRO:BIT COMPATIBLE
ROBOT
4. LEARNING LAB S4A
PROGRAMMING BRICKS
5. LEARNING LAB
PROGRAMMING
EDUCATION ROBOT
6. Green Mechanism
Basic Set
7. Green Mechanism Ball
Track
8. Green Mechanism
Energy Power Box
9 . Green Mechanism
Jumbo Base Grids
10. ชั้นวางหนังสือคูมือ
11. ภาชนะพลาสติกสําหรับ
จัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดเล็ก
12. ภาพประกอบและ
ตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา
13.ชุดสื่อตัวตอถอดประกอบ

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร ใน
การสรางงาน

หนาที่ 6

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการหองปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEAM)ในศตวรรษที่ 21
ระดับมัธยมศึกษา
(โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4
แหง)

1. กระตุนจินตนาการ
ของนักเรียนในการ
คิดคนวิธีการคิดแบบ
ใหมผานการลงมือทํา
2. เพื่อใหนักเรียนมี
จินตนาการที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

หองปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ดังนี้
1.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู
Learning Lab
2. LEARNING LAB
ROBOTICS WORKSHOP
3. LEARNING LAB
MICRO:BIT COMPATIBLE
ROBOT
4. LEARNING LAB S4A
PROGRAMMING BRICKS
5.Green Mechanism Basic
Set
6. Green Mechanism Ball
Track
7. Green Mechanism
Energy Power Box
8. Green Mechanism
Jumbo Base Grids

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ เด็กไดรับการพัฒนา
เรียนรู เรื่อง STEAM
ทักษะการเรียนรู
Learning Skill
ประกอบดวย ดาน
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร ใน
การสรางงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานัก
การศึกษา

หนาที่ 7

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

9. หนังสือสงเสริมการอาน
วิชาวิทยาศาสตรฉบับ
ภาษาอังกฤษ
10.ชั้นวางหนังสือคูมือ
11. ภาชนะพลาสติก
สําหรับจัดเก็บวัสดุ
การศึกษาขนาดเล็ก
12. ภาพประกอบและ
ตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา
13. ชุดสื่อตัวตอถอด
ประกอบ

หนาที่ 8

หนาที่ 9

หนาที่ 10

หนาที่ 11

หนาที่ 12

หนาที่ 13

หนาที่ 14

หนาที่ 15

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อเทิดทูนสถาบัน
เพื่อเชื่อมโยงแหลง
พระมหากษัตริยและ
ทองเที่ยวตางๆ ภายใน แสดงออกถึงความจงรักภักดี
รอบเกาะเมือง
- .เพื่อเปนแหลงเรียนรู
พระนครศรีอยุธยา
ทางประวัติศาสตร
- เพื่อเปนแหลงความรู
ในดานพฤกษาศาสตรและ
พันธุไมพื้นเมือง
-. เพื่อเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ และออก
กําลังกาย สําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)
185,200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที/่ ปริมาณกักเก็บน้ํา
ที่เกิดขึ้นในแหลงน้ํา
- รอยละที่เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป
- รอยละที่ลดลงของ
ปญหารองเรียนตางๆ
เกี่ยวกับแหลงน้ําเสื่อม
โทรมปญหาน้ําทวมขัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมี
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
และพื้นที่สําหรับการ
พักผอน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนาที่ 9

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
2 โครงการปรับปรุงภูมิ
- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
- เพื่อปรับปรุงทางเดินเทา
ทัศนบริเวณโดยรอบ
พระมหากษัตริยและ
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน
ตลาดหัวรอและลาน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี - เพื่อปรับปรุงลานหนา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - .เพื่อเปนแหลงเรียนรู พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จันทรเกษม
ทางประวัติศาสตร
จันทรเกษม
- เพื่อเปนแหลงความรู - งานปรับปรุงบริเวณ
ในดานพฤกษาศาสตรและ ทาเรือ
พันธุไมพื้นเมือง
- งานปรับปรุงภูมิทัศน
-. เพื่อเปนสถานที่
บริเวณวัดแมนางปลื้ม
พักผอนหยอนใจ และออก
กําลังกาย สําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)
45,800,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละ ลดปญหา
การจราจรติดขัด
- รอยละ เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยของ
ประชาชนในการขาม
ถนน
- รอยละ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดอันตรายตอ
ประชาชนที่สัญจรผาน
ไปมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมี
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
และพื้นที่สําหรับการ
พักผอน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนาที่ 10

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
3 โครงการพัฒนา
- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
- กอสรางสะพานวัดวงษฆอง
โครงสรางพื้นฐานเพื่อ
พระมหากษัตริยและ
- กอสรางสะพานบริเวณ
อํานวยความสะดวกแก แสดงออกถึงความจงรักภักดี หนาวัดพระเมรุราชิการาม
นักทองเที่ยวและ
- .เพื่อเปนแหลงเรียนรู วรวิหาร
ประชาชนภายในพื้นที่ ทางประวัติศาสตร
- กอสรางสะพานบริเวณ
เกาะเมือง
- เพื่อเปนแหลงความรู ตลาดหัวรอพรอมปรับปรุง
พระนครศรีอยุธยา
ในดานพฤกษาศาสตรและ ภูมิทัศน จุด 1 ,2 พันธุไมพื้นเมือง
กอสรางจุดจอดรถโดยสาร
-. เพื่อเปนสถานที่
ประจําทาง
พักผอนหยอนใจ และออก
กําลังกาย สําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)
24,100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)
รอยละที่ลดลง
ของจํานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
รอยละที่
ลดลงของปญหา
การจราจรติดขัด
รอยละที่
เพิ่มขึ้นของความ
พึงพอใจของ
นักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ถนนอูทองรอบเกาะ
เมืองไดรับการปรับปรุง
ใหมีมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยทางถนน
และการจราจรมีการ
ติดตั้งปายจราจรและ
ปายแนะนําแหลง
ทองเที่ยวมรดกโลก
อยุธยาที่สําคัญตางๆ
เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยภูมิทัศนเกิด
ความสวยงาม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมี
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
และพื้นที่สําหรับการ
พักผอน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนาที่ 11

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

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 งานปรับปรุงเพิ่ม
กําลังผลิตระบบผลิต
น้ําประปาขนาด 200
ลบ.ม/ชม.เปน 300
ลบ.ม./ชม.และ
ปรับปรุงขยายทอเมน
จายน้ําประปาในพื้นที่
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เพิ่มกําลังผลิตระบบผลิต
น้ําประปาขนาด 200
ลบ.ม/ชม.เปน 300 ลบ.
ม./ชม. พรอมติดตั้ง
ครุภัณฑ เครื่องสูบน้ําชนิด
หอยโขง เครื่องจาย
สารเคมีและเครื่องจาย
คลอรีนแกสและปรับปรุง
ขยายทอเมนจายน้ําประปา
ในพื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เพื่อ
รองรับการใหบริการดาน
การประปาแกประชาชน
และนักทองเที่ยวในพื้นที่

เพิ่มกําลังผลิตระบบผลิต
น้ําประปาขนาด 200
ลบ.ม/ชม.เปน 300 ลบ.
ม./ชม.และปรับปรุงขยาย
ทอเมนจายน้ําประปาใน
พื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา พรอม
ติดตั้งครุภัณฑ และวัสดุ
อุปกรณ

30,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําที่ผลิต
และจําหนาน
2. รอยละของความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ 3.รอยละ
ที่ลดลงของปญหาขอ
รองเรียนตางๆ
เกี่ยวกับน้ําประปา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.ปรับปรุงเพิ่มกําลังผลิตระบบ
ผลิตน้ําประปาและปรับปรุง
ขยายทอเมนจายน้ําประปาใน
พื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา รองรับการ
ใหบริการประชาชนและ
นักทองเที่ยวรองรับการ
ขยายตัวดานการทองเที่ยว ที่มี
มาตรฐาน สามารถรองรับการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปาได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความพรอมในระบบผลิต
และจําหนายน้ําประปาเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชน
ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจการคา
โรงแรมและอื่นๆ
3.สามารถใหบริการประชาชน
ในพื้นที่และผูที่เขาพักอาศัยใน
เขตบริการใหสามารถมีและใช
ทรัพยากรน้ําไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

กองการ
ประปา

หนาที่ 12

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/ 2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ตารางสรุป (แบบ ผ.01)

แบบ ผ.02/1

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบ ผ.02/1
1.1) แผนงานการศึกษา
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการ
ทองเที่ยว แบบ ผ.02/1
2.1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบ ผ.02/1
4.1) แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ.02/1
5.1) แผนงานเคหะและชุมชน
5.2) แผนงานอุตสาหกรรม
5.3) แผนงานการพาณิชย
รวม
7) ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
สงบเรียบรอย แบบ ผ.02/1
7.1) แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,435,000
48,435,000

2

116,500,000

-

2

116,500,000

-

1
1

40,000,000
40,000,000

-

1
3
1
5

16,000,000
323,500,000
90,000,000
429,500,000

1
1
11

1,102,800
1,102,800
635,537,800

-

งบประมาณ
(บาท)

2
2

-

-

-

-

งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

ป 2564

จํานวน
โครงการ

-

-

-

-

-

ป 2565

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-

-

-

-

-

รวม 5 ป

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2
2

48,435,000
48,435,000

2

116,500,000

-

2

116,500,000

-

1
1

40,000,000
40,000,000

-

1
3
1
5

16,000,000
323,500,000
90,000,000
429,500,000

1
1
11

1,102,800
1,102,800
635,537,800

-

-

หนาที่ 13

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่

แผนงานการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3
ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อซอมแซมและ
ซอมแซมและปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงบริเวณมุขตึก , อาคารเรียน 3 ชั้น 12
หองเรียนอาคารเรียน 3 หองเรียน ดังนี้
ชั้น 12 หองเรียน
1. ซอมแซมบริเวณมุขตึก
ที่ชํารุด
2. ปรับปรุงหองเรียนที่
ชํารุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,435,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครู นักเรียนไดอาคาร
เรียนและหองเรียนที่
ปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรงเรียนมีอาคารเรียน
และหองเรียนที่
แข็งแรง ปลอดภัย
สวยงาม สามารถใชจัด
กิจกรรมการสอนตางๆ
ของโรงเรียน

สํานัก
การศึกษา

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1 หนา 4
(1. จากเดิมแบบ ผ.02 เปนแบบ ผ.02/1 )
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )

หนาที่ 14

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่

แผนงานการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค

2 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
(อาคาร 4) โรงเรียนเทศบาลวัด
แมนางปลื้ม

เพื่อซอมแซมและ
ปรับปรุงอาคารเรียน
(อาคาร 4) ดําเนินการ
งานหลังคา ฝา เพดาน
ทาสีอาคารภายนอก
และภายใน
งาน
ไฟฟาอาคาร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมและปรับปรุงอาคาร
เรียน (อาคาร 4)
ดําเนินการงานหลังคา ฝา
เพดาน ทาสีอาคาร
ภายนอกและภายใน งาน
ไฟฟาอาคาร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1. มีอาคารเรียนที่
สวยงาม สะอาด และ
ปลอดภัย
2. มีฝาและเพดานที่ไม
ชํารุดเสียหาย
3. มีระบบไฟฟาที่ใชงาน
ไดครบทุกจุด

มีอาคารเรียนที่สวยงาม
สะอาด และปลอดภัย
สําหรับเด็กนักเรียน
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนจากฝาเพดาน
ที่ชํารุด

สํานัก
การศึกษา

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 3 หนา 5
(1. จากเดิมแบบ ผ.02 เปนแบบ ผ.02/1 )
2.เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )

หนาที่ 15

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

1 โครงการปรับปรุงและกอสราง
ตลาดบก-ตลาดน้ําพื้นบานอยุธยา

วัตถุประสงค

1. เพื่อทําการกอสราง
และปรับปรุงอาคารตลาด
น้ํา พรอมปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนบริเวณพื้นที่
ตอเนื่องใหเกิดความ
สวยงาม
2. เพื่อเปนการสราง
สถานที่แหลงจําหนาย
สินคา ประเภทอาหาร
เครื่องดื่ม สินคา OTOP
ของจังหวัดในกลุมภาค
กลางและจังหวัดใกลเคียง
ตลอดจนสินคาหัตถกรรม
ประเภทตางๆ ในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไดพัฒนาอาคารตลาดน้ํา ให
เปนสถานที่จําหนายสินคา
และแหลงทองเที่ยว ที่มี
ความเปนมาตรฐาน มีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล พรอม
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่ทันสมัยครบครัน มีภูมิ
ทัศนที่สวยงามปลอดภัย
จํานวน 1 แหง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่น
ในการนําเสนอสินคา
ผลิตภัณฑของชุมชน
ออกสูตลาดการทองเที่ยว

อาคารตลาดน้ํา ไดรับ
การปรับปรุงมี
สิ่งกอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพิ่มขึ้น ให
มีความมั่นคงแข็งแรง มี
ความเปนมาตรฐาน
ทันสมัย

กองชาง

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 21 หนา 263
(เปลี่ยนแปลง 1. จากเดิมตั้งงบไว 500,000,000 บาท เปน 46,000,000 บาท )
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563
3. เปลี่ยนยุทธศาสตรจากยุทธศาสตรที่ 5 เปนยุทธศาสตรที่ 2 )
หนาที่ 16

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและการบริการสูมาตราฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 7 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

2 กอสรางตลาดหอรัตนไชย ตําบล
หอรัตนไชย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อกอสรางอาคาร
- กอสรางอาคารตลาดใหมี
ตลาดใหมีมาตรฐานและ ความเปนมาตรฐานและ
ปลอดภัยตามหลัก
ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล
สุขาภิบาล
- เพื่อกอสรางอาคาร
ตลาดจํานวน 2 อาคาร
ไดแก 1. อาคารตลาด
เจาพรหม 2.อาคาร
ตลาดหอรัตนไชย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

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

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 237
1. จากเดิมตั้งงบไว 190,000,000 บาท เปน 70,500,000 บาท )
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563
3. เปลี่ยนยุทธศาสตรจากยุทธศาสตรที่ 5 เปนยุทธศาสตรที่ 2 )

หนาที่ 17

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
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)
40,000,000
- ลดปริมาณน้ําเสียไหล
1 ปรับปรุงซอมแซม
- เพื่อประสิทธิภาพในการ
ลงสูแมน้ําเจาพระยา
เครื่องจักรกล ระบบ บําบัดน้ําเสีย
- สภาพสิ่งแวดลอมดาน
บําบัดน้ําเสีย
- ลดคากระแสไฟฟา
น้ําเสียในพื้นที่เกาะเมือง
- ลดการชํารุดของ
ลดลง
เครื่องจักรกล
- ระบบระบายน้ําของ
- สามารถรวบรวมน้ําเสียใน
ประชาชนดีขึ้น
อนาคตไดเพิ่มขึ้น

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- คากระแสไฟฟาระบบบําบัดน้ํา
เสียลดลง
- เพิ่มผลผลิตดานการเกษตร
- ลดการใชงานปุยเคมีของ
เกษตรกร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ปริมาณแหลงน้ํา
ธรรมชาติลดลง
- ลดการใช
งบประมาณคา
กระแสไฟฟา
- เพิ่มพื้นที่
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
สุขาภิบาล

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 3 หนา 245
1. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )

หนาที่ 18

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,000,000
- ซอมแซมเครื่องสูบน้ําคลอง
1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลอง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทอดานใต และสถานีสูบน้ํา ระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
คลองมะขามเรียง
- เพื่อลดปญหากระแสไฟฟาขัดของ
ระหวางฝนตกหนัก

ทอ หมายเลข 1,2,3
- ซอมเครื่องสูบน้ําคลอง
มะขามเรียง หมายเลข 1
- ติดตั้งกําลังเครื่องยนตดีเซล
เครื่องสูบน้ํา หมายเลข 1 ทั้ง 2
สถานี
- ปรับปรุงทอสงน้ําเครื่องสูบ
น้ํา หมายเลข 4,5 คลองมะขาม
เรียง
- ปรับปรุงระบบไฟฟา ทั้ง 2
สถานี

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ลดปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาลฯ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบ
ปองน้ําทวม
- ลดความเสี่ยงน้ําทวม
เนื่องจากกระแสไฟฟา
ขัดของ

กองชางสุขาภิบาล

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1 หนา 246
1. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563

หนาที่ 19

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
281,500,000
1 โครงการกอสราง
- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
การจัดสรางสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระมหากษัตริยและแสดงออก เฉลิมพระเกียรติฯ (สวน
แม-สวนลูก) จํานวน 1
พระเกียรติฯ (สวนแม- ถึงความจงรักภักดี
แหง
สวนลูก)
2.เพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร
3. เพื่อเปนแหลงความรูใน
ดานพฤกษาศาสตรและพันธุไม
พื้นเมือง (ตนพุทรา)
4. เพื่อเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ และออกกําลังกาย
สําหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
(สวนแม-สวนลูก)ใหเกิดความ
สวยงาม
- รอยละที่เพิ่มขึ้น จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
รอยละที่เพิ่มขึ้น พื้นที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับ
ใหบริการกับนักทองเที่ยว

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การทองเที่ยวของ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีความเปน
มาตรฐาน
- สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
(สวนแม-สวนลูก) ทํา
ใหเกิดความสวยงาม

กองชาง

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1 หนา 247
(1. จากเดิมตั้งงบไว 219,000,000 บาท เปน 281,500,000 บาท )
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )

หนาที่ 20

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ติดตั้งปายประชาสัมพันธดาน
2 โครงการจัดระเบียบ
10,000,000
การทองเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก
ปายเพื่อประชาชน
สัมพันธการทองเที่ยว อยุธยา ใหมีสภาพแข็งแรง
ปลอดภัยมีความเปนระเบียบ
อําเภอ
เรียบรอยสวยงามและสามารถ
พระนครศรีอยุธยา
สื่อสารใหนักทองเที่ยวอานได
จังหวัด
อยางกวางขวางมากขึ้น
พระนครศรีอยุธยา
- เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรให
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรได
อยางสะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
เสนทางจราจรใหมีมาตรฐาน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละที่ลดลงของปญหา
การจราจรติดขัด
-รอยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวและผูใชบริการทั่วไป
-รอยละที่ลดลงของปญหาขอ
รองเรียนตางๆ
- การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ไดรับการสงเสริมพัฒนาให
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรไดอยาง
สะดวกสบาย และมีความ ปลอดภัย
-เสนทางจราจรใหมีความเปน
มาตรฐานสามารถแกไขปญหารถติด
และเรงการระบายรถเพื่อการจราจร
ที่ดีขึ้น

- มีการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธดาน
การทองเที่ยวในพื้นที่
มรดกโลกอยุธยาที่มี
ความแข็งแรงปลอดภัย
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงามและ
นักทองเที่ยวสามารถ
สื่อสารอานไดอยาง
กวางขวางมากขึ้น

กองชาง

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 8 หนา 253
(1. เปาหมาย
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )
หนาที่ 21

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุงผิว 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงผิวถนน - งานปรับปรุงผิวจราจร
32,000,000
ถนนอูทองรอบเกาะ อูทองรอบเกาะเมืองพรอมตี ถนนอูทอง ยาว
7,627.00 ม กวาง
เมืองพรอมตีเสนจราจร เสนจราจรและติดตั้งปาย
และติดตั้งปายจราจร จราจรแหลงทองเที่ยวมรดก 10.00-15.00 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 82,577 ตร.
แหลงทองเที่ยวมรดก โลกอยุธยาซึ่งเปนเสนทาง
โลกอยุธยา
จราจรเขาสูแหลงการ
ม.
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรให
มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย
และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยภูมิทัศนเกิดความ
สวยงาม

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. รอยละ ที่ลดลงของจํานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
2. รอยละ ที่ลดลงของปญหา
การจราจรติดขัด
3. รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวและ
ผูใชบริการทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

กองชาง

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 17 หนา 252
(1. จากเดิมตั้งงบไว 120,000,000 บาท เปน 32,000,000 บาท )
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )
3. เปลี่ยนเปาหมาย
หนาที่ 22

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563

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 ที่ดําเนินการกอสราง
ดานการทองเที่ยว
ที่มีความเปนมาตรฐาน
อําเภอ
สามารถรองรับการผลิตและ
พระนครศรีอยุธยา
จําหนายน้ําประปาไดอยางมี
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
พระนครศรีอยุธยา
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 ที่มีความ
เปนมาตรฐาน สามารถ
รองรับการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีความพรอมในระบบการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา
เพื่อการรองรับขยายตัวของ
ชุมชน ภาคธุรกิจการคาการ
โรงแรม และอื่นๆ
3.สามารถใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่และผูที่เขา
มาพักอาศัยในเขตบริการให
สามารถมีและใชทรัพยากร
น้ําไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

หนาที่ 23

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4. สามารถลดคาใชจายใน
ครัวเรือน สําหรับคาใชจาย
ในการจัดหาน้ําเพื่อการ
อุปโภคและการบริโภคใน
อัตราที่ต่ํากวาการประปา
ภูมิภาค เปนการชวยเหลือ
ประชาชนอีกทางหนึ่ง

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1 หนา 267
(1. เปลี่ยนชื่อโครงการโดยตัดคําวา เนรมิตอยุธยา ออก )
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563 )

หนาที่ 24

หนาที่ 25

หนาที่ 26

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและแกไข ครั้งที่ 2/2563
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

ที่

แผนงานการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจร เพื่อติดตั้งกลองโทรทัศน
ปด (โรงเรียนในสังกัด 3 แหง)
วงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร
สําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน
และปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค และ
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม
ประกอบดวย
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย จํานวน 36 ตัว
- อุปกรณบันทักภาพผาน
เครือขาย จํานวน 6 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ
จํานวน 6ตัว
- โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 50
นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง เครื่อง
สํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,102,800

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
เพื่อปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน

สํานัก
การศึกษา

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงและแกไขจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/ 2563 ลําดับที่ 17 - 19 หนา 10 - 11
(1. จากเดิมแบบ ผ.02 เปน แบบ ผ.02/1
2. เดิมตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 เปนป พ.ศ. 2563
3. รวมโครงการเดิมลําดับที่ 17,18 และ 19 หนา 10 และ 11 เปน 1 โครงการ )
4. เปลี่ยนยุทธศาสตรจากยุทธศาสตรที่ 1 เปนยุทธศาสตรที่ 7 )
หนาที่ 25

