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สวนที่ 1 บทนํา

สวนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ
ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยกํ า หนดกรอบความเป น อิ ส ระในการกํ า หนดนโยบาย การปกครอง การบริ ห าร
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจาย
อํานาจใหแกการปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 ป(25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อ
จัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต
ละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธ ยาโดยคณะกรรมการสนับสนุน การจั ดทํ าแผนพัฒ นาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธ ยาและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖3 ตามรูปแบบที่กําหนดตาม
หนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาทองถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖3 ของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.25๖3 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ
รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความ
สะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะ
เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนาที2่

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดํ าเนิ นการจริ งทั้ งหมดในพื้ นที่ ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ประจํ าป งบประมาณนั้ นเพื่ อให แนวทางในการดํ าเนิ นงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดํา เนิ นงานจะเปน เครื่องมื อสํ าคัญ ในการบริหารงานของผู บริ หารท องถิ่ น เพื่ อควบคุม การ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี)
3.4โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหน ว ยราชการ ส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ
ประสานการดําเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทํา
แผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงาน
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ราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต อ งดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
ปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
จัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีเคา
โครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ สวนที่ 1 คือบทนํา สวนที่ 2 คือบัญชีโครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป
สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนิ นโครงการตางๆตามงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดอยางถูกตอง
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สวนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

โดยนําเสนอ ดังนี้

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จํ า นวนโครงการและงบประมาณ แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ใหครบถวน
สมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเปน
รอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุก
ครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย
การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด และ
การคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการ
และงบประมาณ
(แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จํานวนโครงการที่
คิดเปนรอยละ
ดําเนินการ
ของโครงการทั้งหมด

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานการพาณิชย
1.6 แผนงานงบกลาง
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชม
รวม

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

30
18
3
2
3
4
60

27.2727
16.3636
2.7273
1.8182
2.7273
3.6364
54.5455

36,430,600
3,160,000
700,000
380,000
530,000
65,841,600
107,042,200

16.3208
1.4157
0.3136
0.1702
0.2374
29.4968
47.9545

6
6

5.4545
5.4545

1,713,400
1,713,400

0.7676
0.7676

13
13

11.8182
11.8182

5,500,000
5,500,000

2.4640
2.4640

1
1
2

0.9091
0.9091
1.8182

150,000
100,000
250,000

0.0672
0.0448
0.1120
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จํานวนโครงการที่
คิดเปนรอยละ
ดําเนินการ
ของโครงการทั้งหมด

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5.3 แผนงานการพาณิชย
รวม
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6.2 แผนงานสรางความเข็มแข็ง
รวม
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

3
3

2.7273
2.7273

1,239,100
1,239,100

0.6472
0.6472

10
2
12

9.0909
1.8182
10.9091

11,230,000
550,000
11,780,000

5.0310
0.2464
5.2774

6
6
102

5.4545
5.4545
93

1,040,000
1,040,000
128,564,700

0.4659
0.4659
58
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม
/ งบประมาณ
(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1 จัดทําหองครัวเพื่อการศึกษา โรงเรียน ปรับปรุงหองครัวทาสีผนังหอง หนาตาง ประตู
เทศบาลวัดปาโค
เปลีย่ นลูกบิดประตูชนิดมัน มือจับบานหนาตาง
กลอนหนาตาง ปูพื้นกระเบื้องทั้งหองพรอมสกัด
ทําฝาพรอมทาสี กรุผนังกระเบื้อง พรอมกอสราง
เคานเตอรกลาง

110,000

2 ตอเติม ปรับปรุงและซอมแซม อาคาร
6 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

1,000,000

ตอเติมอาคาร 6 ชั้นลาง (หองสํานักการศึกษา)
ปรับปรุงและซอมแซมหองสุขา เปลี่ยนหลังคา
เปลี่ยนฝาเพดาน (ชั้น 2)
3 ติดตะแกรงเหล็กกันตก อาคาร 1 และ ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยการติด
อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ตะแกรงเหล็กดัด ขนาดไมนอยกวา 149 ตารางเมตร

4 ทาสีอาคาร 1 และ อาคาร 2
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
5 ปรับปรุงหองใตอาคาร 4 ชั้น โรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค
6 จางเหมาติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตระบบใยแกวนําแสงและ
สัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

ปรับปรุงและซอมแซม อาคาร 1 และอาคาร 2
โดยทาสีอาคารพื้นที่ไมนอยกวา 7,190 ตารางเมตร
คาปรับปรุงหองใตอาคาร 4 ชั้น โดยติดตั้งกอผนัง
ปูนทึบความสูง 1 เมตร และติดตั้งรั้วสแตนเลส
จางเหมาติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตระบบใย
แกวนําแสงและสัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร
ฯลฯ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

แบบ ผด. 02

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

100,000 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สํานักการศึกษา

700,000 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สํานักการศึกษา
850,000

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค สํานักการศึกษา

300,000 โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สํานักการศึกษา
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7 จัดทําขอสอบปลายปและวิเคราะห
ขอสอบกลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาล

คณะกรรมการวิชาการระดับเทศบาลและครูผูสอน
ในระดับชั้น ป.๑-๒ ป.๔-๕ และม.๑-๒ ทั้ง ๘
โรงเรียนดําเนินการวิเคราะหขอสอบกลุมโรงเรียน ๘
กลุมสาระฯ ใชสอบวัดผลปลายปกับนักเรียน

50,000

8 ชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ

เพื่อใหลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
เทศบาลไดพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันและรูจักชวยเหลือตนเอง
และผูอื่น

10,000

9 ทัศนศึกษาดูงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
10 ประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
11 Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

จัดการศึกษาดูงานใหแกบุคลากร นักเรียนและ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
จัดการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

12 แขงขันคนเกงกลุมโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ระดับเทศบาล

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญตรวจเยี่ยม
นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน Active
Learning
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.๕ ม.๒ ที่เปนตัวแทน
โรงเรียนจํานวน ๕ รายวิชา รวม ๖๐ คน เปน
ตัวแทนรายวิชาละ ๑ คน แขงขันในระดับจังหวัด
-นักเรียนเปนตัวแทนระดับจังหวัด ชั้น ป.๕ ม.๒
และม.๕ ไปแขงขันในระดับประเทศ

แบบ ผด. 02

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา/โรงเรียน สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาล

อปท.เจาภาพ

สํานักการศึกษา

50,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

20,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

20,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล ๘ สํานักการศึกษา
โรงเรียน
50,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
๘ โรงเรียน

สํานักการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

13 แขงขันทักษะทางวิชาการและการ
ประกวดสื่อนวัตกรรมกลุมโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

จัดประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
เชน โครงงานคัดลายมือ วาดภาพฯลฯ ที่เปนตัวแทน
ของโรงเรียน
-จัดประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมครู เพื่อเปน
ตัวแทนของเทศบาลไปแขงขันในระดับภาคกลาง

200,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

14 แขงขันทักษะทางวิชาการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคกลาง

นําคณะครูและเด็กนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ตัวแทนของเทศบาลในกิจกรรมแตละประเภทที่จัด
แขงขันฯ ระดับเทศบาล และบางประเภทสมัครเปน
ตัวแทนเทศบาลไปประกวดแขงขันในระดับภาคกลาง

400,000

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ที่รับเปนเจาภาพ

สํานักการศึกษา

15 คัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาและครู คัดเลือกผูบริหารโรงเรียนและครูที่เปนตัวแทน
ดีเดนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนทั้ง ๘ แหงจากคณะกรรมการเทศบาล
ระดับเทศบาล
-ไดตัวแทนของเทศบาลไปแขงขันระดับจังหวัด
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ๑
พนักงานครูเทศบาล ๑

5,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

154,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

คาใชจายในการดําเนินโครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
8 โรงเรียน จํานวน 96 คน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

17 ประชุมเยี่ยมชมสถานศึกษาของ
จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อปรับปรุง
คณะกรรมการประสาน งานวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดการ ศึกษาทองถิ่น ระดับเทศบาล

30,000

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

18 ประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษาของ โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้ง
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
๘ โรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา
-คณะกรรมการวิเคราะหรายงานผลการประเมิน
คุณภาพโรงเรียน เปนภาพรวมของเทศบาล

30,000

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

19 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูโรงเรียน
พระราชทาน

400,000

โรงเรียนเทศบาล
วัดปาโค

สํานักการศึกษา

20 พัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ สอนเพิ่มเติมวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมฯและภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียน ชั้น ป.3 ๘ โรงเรียน รวม ๔๐ คน
ในวันเสาร

300,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

21 พัฒนาเพิ่มทักษะและสมรรถนะผูเรียน จัดสอนเพิ่มเติมในรายวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย
สูความเปนเลิศดานวิชาการ (ติว)
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมฯและ
ภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียน ชั้น ม.๔-๖ จํานวน
๓๐ คน

150,000

โรงเรียนชุมชน
ปอมเพชร

สํานักการศึกษา

สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่สงโรงเรียน
พระราชทาน ดานวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ
พรอมรับการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02

สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

150,000

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รับ
เปนเจาภาพ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

22 มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
ระดับประเทศ

นําคณะครูและนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ตัวแทนของ อปท. ระดับภาคกลางและระดับจังหวัด
ไปประกวดแขงขันในระดับประเทศ

23 ศึกษาและรณรงคเพื่อตอตานปองกัน
การใชยาเสพติดในสถานศึกษาและ
นักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย)

อบรมใหความรู เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใชยาเสพติด และมีจิตสํานึก
รวมในการตอตานการแพรของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

250,000

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

24 สงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปน
เลิศดานดนตรีสากล
25 อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลมีความรูในการเลน
เครื่องดนตรีสากล
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการใหแกบุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานเทศบาลไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษา

500,000

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

26 อบรมผูนํานักเรียน

จัดอบรมใหแกผูนํานักเรียน เพื่อสรางจิตสํานึกและ
ปลูกฝงภาวะการเปนผูนําใหแกเด็กและเยาวชน รับรู
บทบาทหนาที่ของตนในการอยูรวมกันในสังคมตอไป

27 อบรมและพัฒนาดูงานภายในประเทศ อบรมและพัฒนาดูงานภายในประเทศและ
และตางประเทศของผูบริหารเทศบาล ตางประเทศของผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานครู
และพนักงานครูเทศบาล
เทศบาล

500,000

สํานักการศึกษา/โรงเรียน สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาล

10,000

สํานักงานเทศบาลนคร สํานักการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

1,000,000

ภายในประเทศและ
ตางประเทศ

สํานักการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สํานักงานเขตการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๓ โรงเรียน
และกรมสามัญศึกษา

28 อาหารเสริม (นม)

คาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียน ไดรับอาหาร
เสริม(นม) และมีสุขภาพแข็งแรง

14,996,000
(เงินอุดหนุน)

29 อาหารกลางวัน

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ไดรับอาหาร
กลางวันครบสุขภาพแข็งแรง

27,010,200
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา
สํานักงานเขตการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๓ โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

612,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

30 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 20,000 บาท นักเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
การพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน การฝกอบรมสัมมนาบุคลากร ขาราชการครูที่มีสิทธิ
ในสังกัด อปท.
เบิกไดตามระเบียบ (จํานวนครู 204 คน คนละ
3,000 บาท)พนักงานครูทุกคนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สํานัก
การศึกษา

การพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
โรงเรียนละ 100,000 บาท ปรับปรุงหองสมุดได
อยางเหมาะสม มีหนังสือครบ สามารถสนองตอบ
ความตองการของนักเรียนที่ใชหองสมุดของโรงเรียน

800,000
(เงินอุดหนุน)

พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน โรงเรียนละ
50,000 บาท นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

400,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

การรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

คาใชจายในโครงการ (โรงเรียนละ 15,000 บาท)
คาพาหนะ คาอบรมครูแกนนํา (โรงเรียนละ 1 คน
คนละ 3,000 บาท) และเจาหนาที่ อปท.ละ 1 คน
คนละ 3,000 บาท ครูและนักเรียนทุกคนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

150,000
(เงินอุดหนุน)

สํานักการศึกษา และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

การสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา

นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็ม
ศักยภาพ

400,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

อบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561"

อบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561"

220,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 12

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สํานัก
การศึกษา

อบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561"

อบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561"

418,000
(เงินอุดหนุน)

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด(ฉบับ
ปรับปรุง 2560)

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)

88,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานปรับปรุงใหม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษาขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม

160,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

80,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา
ขององคการปกครองสวนทองถิ่น(จํานวนครู 204
คน คนละ 10,000 บาท)
การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่น (จํานวนครู
3 คน คนละ 10,000 บาท)

2,040,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สํานัก
การศึกษา

30,000
(เงินอุดหนุน)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานัก
การศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 13

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาเครื่องแบบ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนนักเรียนทุกคนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

งบประมาณ
(บาท)
1,021,000
(เงินอุดหนุน)
15,627,600
(เงินอุดหนุน)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สํานัก
การศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สํานัก
การศึกษา

จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนไดรับ
เด็กเล็ก
โอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน นักเรียน
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

132,600
(เงินอุดหนุน)
63,300
(เงินอุดหนุน)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อินเตอรเน็ตโรงเรียน

134,400
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

คาการขอเปดใชคูสาย คาอุปกรณตาง ๆ คาติดตั้ง
คาบริการรายเดือน โรงเรียนละ 16,800 บาท

แบบ ผด. 02

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 14

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,300,000 ๖๕ ชุมชนในเขต
(เงินอุดหนุนเอกชน) เทศบาล

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข

๑ โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

-จัดกิจกรรมใหอสม.แตละชุมชนเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการ
-อสม.แตละชุมชนดําเนินการตามโครงการฯ
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯพรอมรายงานให
เทศบาลทราบ

๒ โครงการออกหนวยบริการ
สาธารณสุขชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ

ออกหนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขต
เทศบาล
- ใหบริการจายยาและเวชภัณฑ
- แจกแผนพับโรคที่มาจากการประสบอุทกภัย
- ใหบริการสงตอในรายที่ภาวะผิดปกติ

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุข

๓ โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนและใหความรู
ในผูปวยเบาหวาน

ตรวจภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน -ตรวจตา
- ตรวจเทา
- ตรวจฟน
- ใหความรูเรื่องภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน

๔๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุข

๔ โครงการเยี่ยมมารดาและทารก
หลังคลอด

- ออกปฏิบัติงานเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด ใหความรู
และคําแนะนําในการปฏิบัติตนของมารดาหลังคลอดและการ
เลี้ยงดูทารกใหมีพัฒนาการตามวัย

๖๐,๐๐๐

- ชุมชนในเขต
กอง
รับผิดชอบของ
สาธารณสุข
ศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง ๒ แหง

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 15

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

๖๐,๐๐๐

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาล
- โรงเรียนวัดพนัญเชิง
ไตรรัตนนายก
- โรงเรียนอยุธยานุสรณ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก๒
แหง

๖ โครงการจัดทําสื่อใหความรูดาน -จัดทําสื่อใหความรูในการปฏิบัติตนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชน
สงเสริมสุขภาพ
แผนพับ แผนปลิว โปสเตอร ที่คั่นหนังสือ โมเดล และวัสดุ
อุปกรณตางๆที่จําเปน
-จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพในคลินิกโรคเรื้อรัง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แหง

๕๐,๐๐๐

เขตเทศบาล

๗ โครงการรณรงคการตรวจเตานม
ดวยตนเองและตรวจคัดกรองหา
ผูปวยโรคมะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก กลุมสตรีอายุ
๓๐ - ๖๐ ป

- จัดอบรมใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนําสตรีที่สนใจ
มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเตานมที่ถูกตอง อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง และให
ความรูแกสตรีในชุมชนใหสนใจตรวจมะเร็งปากมดลูก ปละ ๑
ครั้ง

๕๐,๐๐๐

- ชุมชนในเขต
กอง
รับผิดชอบของ
สาธารณสุข
ศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง ๒ แหง

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา -จัดอบรมเชิงรุกใหแกนักเรียนแกนนําอย.นอยในสังกัดเทศบาล
อย.นอยในโรงเรียน
ทั้ง ๘ แหง โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) และโรงเรียน
อยุธยานุสรณ

๕๐,๐๐๐

- โรงเรียนในสังกัด
กอง
เทศบาลทั้ง ๘ แหง
สาธารณสุข
โรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ

๕ โครงการอนามัยโรงเรียน

-จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคใหแกนักเรียน
- จัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียน
-จัดบริการตรวจกรุปเลือดใหแกนักเรียน
-จัดซื้อยาและเวชภัณฑใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
-จัดทําเอกสารและสิ่งพิมพใหความรูนักเรียนในสังกัดเทศบาล

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 16

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

9 โครงการจัดอบรมวัยรุนสดใสไม -จัดกิจกรรมใหความรู การฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
ทองกอนวัย ทักษะ ชีวิตดี มี
อันตรายของการมีเพศสัมพันธทั้งในดานรางกาย ทองติดโรค)
อนาคต
อารมณ(เสียใจ กลัว อับอาย)สังคม(ไมเปนที่ยอมรับ)และดาน
ศีลธรรมรวมถึงการมีทักษะชีวิตปลูกฝงจิตสํานึกใหแกนักเรียน
รักตัวเองและมีทักษะในการปฏิเสธหลีกเลี่ยงสถานการณที่เสี่ยง
ตอเพศสัมพันธใหแกนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ

100,000

- โรงเรียนอยุธยานา
สรณ

๑๐ โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันการจมน้ําในเด็กเล็ก

๒๐๐,๐๐๐

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง ๘ แหง
และโรงเรียนวัดพนัญ
เชิง(ไตรรัตนนายก)

๑๑ โครงการปองกันและควบคุมโรค -จัดซื้อเคมี กําจัดลูกน้ํา และยุงไดแก ทรายทีฟอสน้ํายาพนยุง
ไขเลือดออก
-จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงานพนยุง ไดแก หนากากอนามัย
N95

๒๐๐,๐๐๐

- ชุมชน ๖๕ ชุมชน กอง
-โรงเรียน ในเขต
สาธารณสุข
เทศบาลฯวัด สถานที่
ราชการบานผูปวยโรค
ไขเลือดออก

๑๒ โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค -จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงานเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ไดแก
ไซริงค,เข็มฉีดยา,สําลี,แอลกอฮอลยาแกปวด ลดไข เปนตน

๓๐,๐๐๐

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล กอง
-โรงเรียนวัดพนัญเชิง สาธารณสุข
(ไตรรัตนนายก)
-ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาล
-ศูนยบริการ
สาธารณสุขวัดกลวย

-จัดกิจกรรมใหความรู ฝกทักษะใหแกนักเรียนในการชวยเหลือ
ตนเองใหพนจากการจมน้ํา การลอยตัว วายน้ําโดยการฝกปฏิบัติ
จริง เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการจมน้ําในเด็กเล็ก ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๘ แหง และโรงเรียนวัดพนัญเชิงไตร
รัตนนายก

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 17

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑๓ โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
๑๔ โครงการแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
๑๕ โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคมือเทา ปาก

แบบ ผด. 02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-โรงเรียนสังกัดเทศบาล กอง
-เขตเทศบาล
สาธารณสุข

-จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ เชน โรคไขหวัด
ใหญวัณโรค เอดส ใหแกนักเรียนในสังกัดเทศบาล
-จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงานควบคุมโรค
-จัดซื้อแผนตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
-อบรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๘ แหง

50,000

๕๐,๐๐๐

- โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง ๘ แหง

-จัดซื้ออุปกรณที่ใชในการควบคุมโรค เชน หนากากอนามัย
ชนิดผา ถุงมือ

๒๐,๐๐๐

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล กอง
-เขตเทศบาล
สาธารณสุข

๑๖ โครงการรณรงคปองกันและ
-อบรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๘ แหง และ
ควบคุมโรคเอดส(กิจกรรมอบรม โรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ
กลุมเยาวชนสัมพันธ)
-จัดทําสื่อใหความรูฯ เชนแผนพับ แผนปลิว ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล กอง
-โรงเรียนวัดพนัญเชิง สาธารณสุข
(ไตรรัตนนายก)

๑๗ โครงการสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผูสัมผัสอาหาร

-จัดอบรมใหความรูหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและน้ําใหกับ
ผูสัมผัสอาหาร ประเภทรานอาหารแผงลอย จําหนายอาหาร
-จัดทําบัตรประจําตัวผูสัมผสอาหารกลางวัน

๕๐,๐๐๐

-ผูประกอบการตลาด กอง
บางเอียนตลาดหนาวัง สาธารณสุข
จันทรเกษมตลาดหนา
อยว.

๑๘ โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานสําหรับอสม.เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานของ อสม.จํานวน 752 คน

๒,๐๐๐,๐๐๐

จัดอบรมในเขต
เทศบาลศึกษาดูงาน
จังหวัดชลบุรี

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 18

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมี -มอบเงินหรือสิ่งของเพื่อชวยเหลือครอบครัวผูมีรายไดนอยไรที่
รายไดนอย
พึ่งในเขตเทศบาลฯ ครอบครัวละไมเกิน ๓,๐๐๐บาทตอ
ครอบครัวและติดตอกันไม เกิน 3 ครั้งตอครอบครัวตอ
ปงบประมาณตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

๓๐๐,๐๐๐

-พื้นที่ภายในเขต
เทศบาลฯ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิการฯ

2 โครงการสงเคราะหประชาชนผู
ประสบปญหาความเดือดรอน

-ใหความชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนในเขตเทศบาลฯที่
ประสบสาธารณภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

๒๐๐,๐๐๐

-พื้นที่ภายในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการฯ

3 โครงการอบรมศึกษาดูงานดาน
การพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

-จัดอบรมและศึกษาดูงานใหแกเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ

๒๐๐,๐๐๐

-ตามที่โครงการกําหนด

กอง
สวัสดิการฯ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 19

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการจัดแขงกีฬาชุมชน

-จัดกิจกรรมแขงกีฬาชุมชนใหแกชุมชนในเขตเทศบาลฯ

๒ โครงการอบรมศึกษาดูงานดานการพัฒนา
-จัดอบรมและศึกษาดูงานใหแกเด็กและเยาวชนในเขต
ศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
แผนงานการพาณิชย
๑ โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวแมว -จัดกิจกรรมควบคุมสุนัข และแมวเพศเมียในวัยเจริญพันธ
เพศเมียโดยวิธีศัลยกรรมในพื้นที่ทองเที่ยว โดยใชวิธีทาํ หมันสุนัขและแมวเพศเมีย

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
๑๘๐,๐๐๐

-ตามที่โครงการ
กําหนด
๒๐๐,๐๐๐ -ตามที่โครงการ
กําหนด

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

๒ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

-จัดกิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแก
สุนัขและแมว บาน วัด โรงเรียนสถานที่ราชการ ฯลฯ
-จัดกิจกรรมทําทะเบียนควบคุมประชากร สุนัขและแมว
-ลงบันทึกประชากรสุนัขและแมวในระบบฐานขอมูล

๓๐๐,๐๐๐

๓ โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

-จัดกิจกรรมการสํารวจขอมูลสัตวเพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหแกสุนัขและแมว บาน วัด โรงเรียนสถานที่ราชการ ฯลฯ
-จัดกิจกรรมทําทะเบียนควบคุมประชากร สุนัขและแมว
-ลงบันทึกประชากรสุนัขและแมวในระบบฐานขอมูล

๓๐,๐๐๐

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

กอง
สาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 20

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการสมทบเงินใหกองทุน
- สนับสนุนการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
พระนครศรีอยุธยา
สุขภาพแหงชาติ ลงวันที2่ 8 มิถุนายน 2549 เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
- เพื่อดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคใหประชาชนใน
ชุมชน และกิจกรรมตางๆ ฯลฯตามแนวทางที่กําหนด
2 โครงการสรางหลักประกันดานราย - ดําเนินการรับลงทะเบียนเพื่อจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน
ไดแกผูสูงอายุ
เขตเทศบาลฯ ตามอัตราขั้นบันไดเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
3 โครงการเสริมสรางสวัสดิการ
-ดําเนินการรับลงทะเบียนเพื่อจายเงินเบี้ยความพิการในเขต
สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ เทศบาลฯ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย -ดําเนินการรับลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
เอดส
แกผดู อยโอกาศทางสังคมในเขตเทศบาลฯ ในอัตราเดือนละ
500 บาท ตอคนเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

๑,๖๕๐,๐๐๐

เขตเทศบาลฯ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข

๕๔,๕๑๙,๖๐๐ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

๙,๖๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

๗๒,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 21

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

1 ศูนยประชาสัมพันธและ
- จัดเจาหนาที่ประจําศูนย เพื่อดําเนินการ ดังนี้
ใหบริการดานการทองเที่ยวของ 1. ใหบริการดานขอมูลการทองเที่ยวตางๆในเขตเทศบาล
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 2. ใหบริการชวยเหลือและประสานงานใหนักทองเที่ยวกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือขอความชวยเหลือตาง
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆเชน แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว

500,000

2 โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟา
อยุธยามรดกโลก

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยา
มรดกโลกประจําป 2561-2565 ใหกับที่ทําการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

500,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3 สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี แหลง
มรดกโลก

เพื่อกระตุนจิตสํานึกของขาราชการใหพยายามดูแลรักษา
และปกปองทรัพยากรแหลงทองเที่ยว โดยไมทําการใดๆ ที่
เปนผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยว

100,000 บริเวณศาลาริมน้ําบึง
งานสงเสริมการ
พระราม หนาพระบรม
ทองเที่ยวฝาย
ราชานุสาวรียสมเด็จ
อํานวยการงานการ
พระเจาอูทอง
เจาหนาที่(สํานักปลัด)

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานักปลัดเทศบาล

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่22

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 สงเสริมการทองเที่ยวทน.
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเผยแพรแหลงทองเที่ยวภายในเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

90,000 บริเวณศาลาริมน้ําบึง
งานสงเสริมการ
พระราม หนาพระบรม
ทองเที่ยวฝาย
ราชานุสาวรียสมเด็จ
อํานวยการงานการ
พระเจาอูทอง
เจาหนาที่(สํานักปลัด)

5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

เปนขอมูลการทองเที่ยว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธการ'
ทองเที่ยวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธย

50,000 บริเวณศาลาริมน้ําบึง
งานสงเสริมการ
พระราม หนาพระบรม
ทองเที่ยวฝาย
ราชานุสาวรียสมเด็จ
อํานวยการงานการ
พระเจาอูทอง
เจาหนาที่(สํานักปลัด)

6 โครงการสนับสนุนจัดหาวัสดุ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ
อุปกรณไวปฏิบัติหนาที่ปองกัน ไวปฏิบัติหนาที่ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานี
และลดอุบัติเหตุทางถนนของ ตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา
สถานีตํารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยา

473,400 สถานีตํารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานักปลัดเทศบาล
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

1 แขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาล

500,000

สนามกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2

800,000

อปท.ที่เปนเจาภาพ

สํานักการศึกษา

800,000

อปท.ที่เปนเจาภาพ

สํานักการศึกษา

200,000

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

3
4

5

6

จัดแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
สงเสริมใหนักเรียนของเทศบาลมีความสามารถใน
ระดับสูงตอไป
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง สงนักกีฬาเขารวมแขงขันระดับประเทศ
สวนทองถิ่นระดับประเทศ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง สงนักกีฬาเขารวมแขงขันระดับภาค
สวนทองถิ่นระดับภาค
แขงขันวอลเลยบอล
จัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล เพื่อสงเสริมกีฬาใน
พระนครศรีอยุธยาคัพ
การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลสูความเปนมืออาชีพ
พัฒนากีฬาวอลเลยบอลของเด็กและเยาวชน
ดนตรีในสวน
จัดกิจกรรมนันทนาการ เด็กและเยาวชนไดรับการ
สงเสริมศักยภาพดานดนตรี ประชาชนไดรับความ
เพลิดเพลิน
ฝกอบรมใหความรูแกเด็กและ
เสริมสรางใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
เยาวชนดานโภชนาการ(เปลี่ยน
พระนครศรีอยุธยาบริโภคอาหารที่ถุกตองและพิษ
อาหารเปนยาคนไทยทั่วหลาสุขภาพ ภัยของการบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ
ดี)

แบบ ผด. 02

7 เยาวชนรวมใจปองกันอัคคีภัย

ใหความรูแกเด็กและเยาวชนดานอัคคีภัยเบื้องตน
เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
กอใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรับสิน

300,000

สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ สํานักการศึกษา

350,000

มูลนิธิเวลเนสแคร เพื่อผูปวย สํานักการศึกษา
มะเร็งและผูปวยไตเสื่อม อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่24

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
8 วันเด็กแหงชาติ

9 สงนักกีฬาแขงขันสูความเปนเลิศ
10 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง
8 โรงเรียน รวมทํากิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาแก
เด็กใหเหมาะสมตามวัย
สงนักกีฬาเขารวมรายการแขงขันตาง ๆ ในระดับ
ภาค และระดับประเทศ
จัดสถานที่ลอยกระทงใหประชาชน

11 จัดงานประเพณีสงกรานตกรุงเกา

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงและรดน้ําดําหัว
ผูใหญ

12 จัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา

จัดสถานที่หลอเทียนพรรษาใหประชาชน

13 จัดงานวันขึ้นปใหม

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง

100,000

200,000

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

อปท.ที่เปนเจาภาพ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

150,000

ในเขตเทศบาลนคร
สํานักการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
1,000,000 หนาวิหารพระมงคลบพิตรและ สํานักการศึกษา
ในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
500,000 หนาวิหารพระมงคลบพิตร สํานักการศึกษา
400,000

หนาวิหารพระมงคลบพิตร

สํานักการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่25

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

แผนงานเคหะและชุมชน
๑ โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป

- เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเปน
แหลงตนน้ําในการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร
- เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนมวลชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพื่อสรางความรักความสมัครสมานสามัคคี “รวมคิด
รวมทํา” ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และกลุมมวลชนในทองถิ่น

- จัดกิจกรรมรณรงค การลดการคัดแยก และนํากลับมาใช
ประโยชนใหม (3Rs)เพื่อใหประชาชน สถานที่ราชการ
โรงเรียนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการลด การคัดแยกและ
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
-จัดทําเอกสารแผนพับ ปายประชาสัมพันธ

150,000

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

ชุมชนในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก
ปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 26

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 คาปรับปรุงการเชื่อมตอทอเมน ปรับปรุงการเชื่อมตอทอเมนเพื่อยายมาตรน้ําปละไมนอยกวา
เพื่อยายมาตรน้ํา
200 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองการประปา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการจัดทําขอมูลมาตรฐานการ
จัดเก็บน้ําประปา
จัดเก็บ การซอมบํารุงรักษามาตรน้ํา (ภาคสนาม) รองรับการ
ใหบริการจํานวนผูใชน้ํา 12,000 ราย(17 เขต) ในเขตความ
รับผิดชอบกองการประปาเทศบาลนครฯ
3 โครงการพัฒนาเปาลางบอ
คาจางเปาลางบอบาดาล (หลังสํานักงานกองการประปา) จํานวน
บาดาล (หลังสํานักงานกองการ 1 บอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึก 230 เมตร พรอม
ประปา)
ติดตั้ง ครุภัณฑ ดังนี้
1. ปมน้ํามอเตอรไฟฟา จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพอสังเขป
เปนปมน้ําใชมอเตอรไฟฟา ระบบ 3 เฟส 380 โวลต จายน้ําได
ไมนอยกวา 60 ลบ.ม./ชม. ขนาด 30 แรงมา ฯ
2. ตูควบคุมไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
3. จางเหมาเปาลางบอบาดาลพรอมติดตั้งครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

500,000

พื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

200,000

พื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการประปา

กองการประปา

539,100 สํานักงานกองการประปา กองการประปา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 27

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 คาใชจายในการรับเสด็จ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

400,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

2 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางทําพวงมาลัยชอดอกไม
และพวงมาลา
กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับมอบแกบุคคลตางๆ
หรือวาง ณ อนุสาวรียผูประกอบคุณงามความดีแก
ประเทศชาติหรือศพผูมีเกียรติตามแตกรณีในนามเทศบาล
ฯเปนสวนรวมตามความเหมาะสมและประหยัดฯ

30,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

สํานักปลัด

3 โครงการคาใชจายในการจัดพิธีหรือ
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดพิธี หรือ โครงการตางๆเพื่อ
โครงการกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนคาใชจายใน
โครงการและกิจกรรมตางๆที่ไดรับมอบหมายใหตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จังหวัด
อําเภอ โดยเปนคาใชจายเชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
คาจางเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ

1,000,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

สํานักปลัด

- เพื่อเปนคาใชจายในการรับเสด็จฯที่เปนหนาที่ของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
- เพื่อเปนคาใชจายในการรับเสด็จฯที่เปนหนาที่ของ
เทศบาลฯหรืออุดหนุนหนวยงานที่ดําเนินการไดในกรณีที่
เทศบาลไมไดดําเนินการเองหรือดําเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 28

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการจัดงานบําเพ็ญกุศลวันคลายวัน -๑) เพื่อเปนการแสดงออกและนอมรําลึกถึงพระมหา
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
กรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมี
ทราบรมราชชนนี
ตอปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา
๒) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓) เพื่อเสริมสรางความสามัคคีของประชาชนชาวไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔) เพื่อเปนการสงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกาย
และตานภัยยาเสพติด
๕) เพื่อใหพสกนิกรไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอยาง
ทั่วถึง
- จัดกิจกรรมพิธีการทางพุทธศาสนาบําเพ็ญกุศล เครื่อง
สังฆทาน เครื่องไทยธรรม อุทิศถวายเปนพระราชกุศล แด
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี พิธีวาง
พานพุมดอกไมสดถวายสักการะหนาพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพรพระกรณียกิจที่
สําคัญ จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
- จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง
- จัดกิจกรรมพิธีปลอยพันธปลาสูธรรมชาติและกิจ
กรมมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,200,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 29

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5 จัดงานวันเทศบาลและวันทองถิ่นไทย

เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
เทศบาล เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ เพื่อให
พนักงานตลอดจนประชาชนทั่วไป เห็นความสําคัญของ
การปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล โอกาส
วันเทศบาลและวันทองถิ่นไทย อาทิ การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา พิธีบวงสรวงพระรามาธิบดีที่ 1 และบูรพกษัตริย
การจัดกิจกรรมกีฬาการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะและอื่นๆ ที่เปนประโยชนกับพนักงานและ
ประชาชนในทองถิ่น ฯลฯ ปละ 1 ครั้ง

6 โครงการดําเนินการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เพื่อใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร
ทองถิ่นดําเนินการเลือกตั้งนายกและสามาชิกสภา
เทศบาลดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริต และ
เที่ยงธรรมประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

100,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

5,000,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 30

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

7 โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

- เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในการแสดงความ
จงรักภักดีและการสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ
- ตามวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่ทางราชการกําหนดอาทิ วัสถาปนา
กรุงศรี 3 เมษายน , งานพระราชพิธีงานรับเสด็จและการ
ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการของพระบรมวงศศานุวงศ พรอม
คณะผูติดตามเสด็จ ฯลฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 28 ก.ค. , วันฉัตรมงคล,วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 13 ต.ค. , 5 ธันวาคม วันชาติ วันพอ
แหงชาติ วันดินโลก วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที9่ ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินี 3 มิ.ย. , 12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ

500,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

8 โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหการบริการ
และศึกษาดูงาน
ประชาชน
- การพัฒนาวิสัยทัศนและสมรรถนะของผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภา และพนักงานสวนทองถิ่น
- สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผูบริหารทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่น

300,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 31

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

9 เชารถยนต รถยนต สวนกลาง

ประชาชนในดานคุณภาพสาธารณูปโภค ถนนในเขตพื้นที่
การเกิดเหตุดวนเหตุราย ชวยเหลือดานอุทกภัย วาตะภัย
ตางๆ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาเชารถยนตสวนกลางสําหรับใช
ปฏิบัติงานของหนวยงานเทศบาล (ระยะเวลา 5 ป เริ่มป
2562 - 2566 เปนจํานวนเงิน 11,000,000.-บาท)
- เชารถยนตสวนกลางมาใชสําหรับการปฏิบัติงาน ของ
หนวยงานเทศบาล จํานวน 9 คัน
1.) คาเชารถยนตสวนกลาง ขนาดกระบอกสูบไมเกิน
1,600 ซีซี จํานวน 1 คัน อัตราเดือนละ 18,450 บาท
2.) รถยนตสวนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4
ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 8 คัน อัตราเดือนละ
19,670 บาท

10 ประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นการ จัดประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาลโดยเชิญประชาชน ผูนําชุมชน อสม.
องคกรภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่
เกี่ยวของ ฯลฯ เขารวมประชุม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,200,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

500,000

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการ
และแผนงาน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 32

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สวัสดิการฯ

๑ โครงการเทศบาลพบผูนําชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

-จัดประชุมผูนําชุมชนในเขตเทศบาลฯ

๓๐๐,๐๐๐ -พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ

๒ โครงการจัดทําแผนชุมชน

-จัดทําแผนชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาลฯ

๒๕๐,๐๐๐ -พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการฯ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 33

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1 โครงการจัดอบรมและสัมมนาให
- เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ความรูเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมาย ใหกับเจาหนาที่ในสวนงานเทศกิจใหมีความรูและแนว
และแนวทางการปฏิบัติงานในสวน ทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองสามารถนําความรูไปปรับใชใน
งานเทศกิจ
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

20,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

2 โครงการดําเนินการมาตราการรักษา - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและสนับสนุนการแกไข
ความปลอดภัยนักทองเที่ยว
ปญหาและเพิ่มมาตราการในการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยวใหบังเกิดผลรวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหแก
นักทองเที่ยวในสถานที่แหลงทองเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

20,000

ภายในเขตรับผิดชอบ
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

3 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลด
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง อุบตั ิเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม
เทศกาล
เทศกาลสงกรานต ฯลฯ

300,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

4 โครงการฝกอบรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชนเขมแข็ง
แบบยั่งยืน

200,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสงเสริมใหประชาชน
มีความรู วิสัยทัศน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตาง ๆ ใหกับชุมชนที่อยูภายในเขตเทศบาลฯ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่34

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02

5 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

300,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

6 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของงานปองกันฯ

200,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ วิสัยทัศน ทัศนคติ ความรู
ทักษะ และประสบการณในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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หนวยงานภายนอก
ที่ดําเนินการในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนวัดพนมยงค เพื่อปรับปรุงเมรุพรอม
ติดตั้งเตาฌาปนกิจระบบกําจัดมลพิษ วัด
พนมยงค ตําบลทาวาสุกรี อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(จากแผนฯ 61 - 65) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หนา 301 ลําดับที่ 15 (จากขอบัญญัติ 64
หนา 209)

ปรับปรุงเมรุพรอมติดตั้งเตาฌาปนกิจระบบ
กําจัดมลพิษชนิดใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
และระบบไฟฟาประกอบจํานวน 1 เตา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ไดตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

2,000,000 วัดพนมยงค ต.ทาวา
สุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

กองชาง
อบจ.อย

2 อุดหนุนวัดเสนาสนาราม เพื่อปรับปรุงเมรุ
พรอมติดตั้งเตาฌาปนกิจระบบกําจัดมลพิษ
วัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(จากแผนฯ 61 - 65) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หนา 297 ลําดับที่ 6 (จากขอบัญญัติ 64
หนา 214)

ปรับปรุงเมรุพรอมติดตั้งเตาฌาปนกิจระบบ
กําจัดมลพิษชนิดใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
และระบบไฟฟาประกอบจํานวน 2 เตา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ไดตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

3,570,000 วัดเสนาสนาราม
ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

กองชาง
อบจ.อย

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานดานการทองเที่ยว ปงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
โครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

1 งานระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2 งานระลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
จํานวน 5 วัน
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
จํานวน 3 วัน

3 อบรมผูประกอบการดานการทองเที่ยว
(70 คน)
4 อบรมเครือขายดานความปลอดภัย( 50 คน)
5 อบรมเจาบานนอยอยุธยา รุนที่ 1 (60 คน)
6 อบรมเจาบานนอยอยุธยา รุนที่ 2 (60 คน)
7 อบรมเยาวชนเพื่อการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบนและเยาวชนจากประเทศ
ตางๆในทวีปเอเชีย
8 อยุธยาเมืองกําเนิดโขน มรดกภูมิปญญาทาง จัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแหงมนุษยชาติ
9 Ayutthaya Sports Torism 2021
จัดการแขงขันกีฬาทั้งหมด 8 ชนิด

สํานักงานการ
3,500,000 พระบรมราชานุสาวรีย
ทองเที่ยวและกีฬา
สมเด็จพระนเรศวร
จังหวัด
มหาราช
2,500,000 อุทยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด. 02
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16-20

334,500
234,900
216,200
216,200
589,600

3,000,000 วัดมหาธาตุ
26-28

7,655,700 อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา

15-16
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

1 เกาอี้สํานักงาน

เพื่อจายเปนคจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 1 ตัว

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000
BTU

เครื่องปรับอากาศแบบตูตั้งพื้น ขนาด 44,000 BTU 1
เครื่อง
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 44,000 BTU
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
- ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอยจาก
โรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมพิวเพรสเซอร
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 BTU ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)
นอกเนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกกรณ สวัตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
1,500

สถานที่ดําเนินการ

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
58,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 เครื่องปรับอากาศแบบตูตั้งพื้น ขนาด 56,000 BTU 1
จํานวน 3 เครื่องละ 61,000.-บาท เครื่อง
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 56,000 BTU
BTU

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

183,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

20,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 BTU ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอยจาก
โรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมพิวเพรสเซอร
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)
นอกเนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ประกอบดวยอุปกกรณ สวัตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

4 โซฟาพรอมโตะกลาง จํานวน 2 ชุด
ละ 10,000.-บาท

คาโซฟา แบบ 3 ที่นั่ง ขนาด 174 ซม.พรอม โตะ
กลางกระจกสีชาขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด
90x53x41 ซม.

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่39

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

5 โตะทํางานไม

คาโตะทํางานไม ขนาด 80x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

1,900

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

6 โตะประชุม

คาโตะประชุมทรงสี่เหลี่ยมขาเหล็กตัวทีผิวเมลามีน
ขนาด 180x80x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

7,500

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

สํานักปลัด

7 รถจักรยานยนต

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ
1. กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือ
ขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
2. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม

51,900

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

สํานักปลัด

8 กลองถายรูประบบดิจิตอล

คาจัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล เซ็นเซอร CMOS
APS-C ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล ชิป
ประมวลผลภาพ LIGIC 4 + ระบบออโตโฟกัส 9 จุด
พรอมออโตโฟกัส และ cross-type 1 จุดตรงกลาง
ภาพ ความไวแสงมาตรฐาน ISO 100-6400 ขนาย
ไดถึง ISO 12800 รองรับ Wi-Fi / NFC ฯลฯ

25,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

สํานักปลัด

รวม

8 รายการ

348,800
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่40

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลอกเกอร 18 ชอง จํานวน 2 ตู ตูละ
8,000 บาท

16,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

2 ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ตูละ
5,500 บาท

11,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

รวม

2 รายการ

27,000

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่41

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานงานศึกษา
ที่
ครุภัณฑ

1 เกาอี้บุนวม

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

15,000

สํานักการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
บีทียู

114,400

โรงเรียนชุมชนปอม
เพชร

สํานักการศึกษา

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
บีทียู

153,600

โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

สํานักการศึกษา

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000
บีทียู

125,400

โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
เขียน

เกาอี้บุนวมสําหรับอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และประชาชนที่มาติดตอราชการ จํานวน 15 ตัว
ตัวละ 1,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
สํานักการศึกษา

28,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

51,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต
บํารุง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 62,700 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่42

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานงานศึกษา
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

5 ตูวางกระเปานักเรียน

ตูวางกระเปานักเรียน 12 ชอง ขนาดไมนอยกวา กวาง
120 x ลึก 40 x สูง 80 เซนติเมตร จํานวน 10 ตู ตูละ
9,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

95,000

6 ตูใสเสื้อผา

ตูใสเสื้อผา จํานวน 2 ตู ตูละ 16,000 บาท จัดหาโดย
สืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณ
คณิสสร

32,000

7 ตูเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ชนิด 2 ชั้น

ตูเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ชนิด 2 ชั้น ชั้นบนเปนกระจกบาน
เลื่อน ชั้นลางเปนตูทึบ จํานวน 1 ตู จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด สํานักการศึกษา
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน ชนิดตูบนเปนบานเลื่อน
กระจกตอนลางเปนตูทึบ ขนาดไมนอยกวา 34x16x32 นิ้ว
จํานวน 10 ตู ตูละ 10,000 บาท จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

12,800

8 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน

9 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก (มอก.) ขนาดไมนอยกวา กวาง 90
ซม. สูง 180 ซม. ลึก 45 ซม. มีมือจับชนิดฝง จํานวน 4
ตู ตูละ 5,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
ตองปุโบราณคณิสสร
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

100,000

โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
เขียน

22,000

โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
ตองปุโบราณคณิสสร

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่43

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานงานศึกษา
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

10 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก (มอก.) ขนาดไมนอยกวา กวาง 90
ซม. สูง 180 ซม. ลึก 45 ซม. มีมือจับชนิดฝง จํานวน 4
ตู ตูละ 5,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
สํานักการศึกษา

27,500

สํานักการศึกษา

11 โตะเกาอี้พนักงานครู คศ.3

โตะเกาอี้พนักงานครู คศ.3 ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 150
ซม. สูง 75 ซม. พรอมเกาอี้นวมมีลอ จํานวน 3 ชุด ชุดละ
9,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

27,000

โรงเรียนเทศบาลวัด
รัตนชัย

สํานักการศึกษา

12 โตะทํางานเหล็กพรอมกระจกไม
นอยกวา 4 ฟุต พรอมเกาอี้นวม

โตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต หนา PVC มุมมน ขอบ PVC
กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก พรอมกระจก เกาอี้บุ
นวม มีเทาแขนและลอหมุนได จํานวน 20 ชุด ชุดละ
12,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง

240,000

โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

สํานักการศึกษา

13 โตะทํางานเหล็กพรอมกระจกไม
นอยกวา 4 ฟุต พรอมเกาอี้นวม

โตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต หนา PVC มุมมน ขอบ PVC
กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก พรอมกระจก เกาอี้บุ
นวม มีเทาแขนและลอหมุนได จํานวน 2 ชุด ชุดละ
12,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

24,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สํานักการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่44

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานงานศึกษา
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

14 โตะทํางานเหล็กพรอมกระจกไม
นอยกวา 4 ฟุต พรอมเกาอี้นวม

โตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต หนา PVC มุมมน ขอบ PVC
กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก พรอมกระจก เกาอี้บุ
นวม มีเทาแขนและลอหมุนได จํานวน 2 ชุด ชุดละ
12,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด สํานัก
การศึกษา

60,000

สํานักการศึกษา

15 โตะหนาขาว

โตะหนาขาว ขนาดไมนอยกวา 60x150x75 ซม. จํานวน
20 ตัว ตัวละ 1,250 บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

25,000

โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูนฯ

สํานักการศึกษา

16 พัดลมติดผนัง

พัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 10 ตัว ตัวละ
4,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูนฯ

45,000

โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูนฯ

สํานักการศึกษา

รวม

16 รายการ

988,700

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่45

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑการศึกษา
แผนงานงานศึกษา
ที่
ครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

1 กระดานไวทบอรด

กระดานไวทบอรด จํานวน 12 แผน แผนละ 4,200
บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาล
วัดปาโค

2 เกาอี้หนากลม

เกาอี้หนากลมใชสําหรับหองวิทยาศาสตร เกาอี้หนากลม
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 30 ซม. หนา 2 ซม.
สูงจากพื้นถึงที่นั่ง 45 ซม. จํานวน 40 ตัว ตัวละ 700
บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาล
วัดแมนางปลื้ม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,400 โรงเรียนเทศบาลวัดปา สํานักการศึกษา
โค
28,000 โรงเรียนเทศบาลวัดแม
นางปลื้ม

สํานักการศึกษา

3 ชุดเครื่องเลนสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ชุดเครื่องเลนสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล จํานวน 1 ชุด

700,000 โรงเรียนเทศบาลวัดแม
นางปลื้ม

สํานักการศึกษา

4 ชุดโตะ-เกาอี้นักเรียน
5 โตะเกาอี้นั่งระดับประถม

โตะนักเรียนประถม (มอก.) ขนาดไมนอยกวา 60x40x67
ี บประถม จํานวน
ไ  100
  ชุด ชุดละ
จัดซื้อโตะ-เก าอีี้ ้นั ั่ง ระดั

63,200 โรงเรียนเทศบาลวัด
สํานักการศึกษา
120,000 โรงเรียนเทศบาลวัดปา สํานักการศึกษา
โค

6 โตะเกาอี้นั่งระดับประถม

จัดซื้อโตะ-เกาอี้นั่ง ระดับประถม จํานวน 100 ชุด ชุดละ
1,200 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาดโรงเรียน
เทศบาลวัดแมนางปลื้ม

120,000 โรงเรียนเทศบาลวัดแม สํานักการศึกษา
นางปลื้ม

จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดแม
นางปลื้ม

รวม

6 รายการ

1,200 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาดโรงเรียน
เทศบาลวัดปาโค

1,081,600

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่47

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
ครุภัณฑ

1 ครุภัณฑสํานักงาน
รวม

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ

เกาอี้บุนวม พนักพิงสูงมีเทาแขน และลอหมุนได
จํานวน 5 ตัว ตัวละ 5,000 บาท

1 รายการ

รวม

เกาอี้

รวม

พัดลมอุตสาหกรรมแบบมีขาตั้ง ใบพัดขนาด 36 นิ้ว
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 13,000.-บาท

1 รายการ

แผนงานสาธารณสุข
1 โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร พรอม
1 รายการ

25,000

สถานที่ดําเนินการ

งานธุรการ

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

25,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้บุนวม พนักพิงสูงมีเทาแขน และลอหมุนได
จํานวน 6 ตัว ตัวละ 5,000 บาท
รวม
1 รายการ
แผนงานการพาณิชย
1 ครุภัณฑสํานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

ซื้อโตะสําหรับวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ตั้ง
จายจากเงินรายได

30,000

สํานักงาน

กองชาง

30,000

39,000 โรงผลิตน้ําประปา 3
แหง
39,000

3,000

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

กองการประปา

กองสาธารณสุข

3,000
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่46

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
แผนงานงานศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องทําน้ํารอน – น้ําเย็น
รวม

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
เครื่องทําน้ํารอน – น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาดสํานักการศึกษา

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
15,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการศึกษา

หนวยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
สํานัก
การศึกษา

สถานที่
ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

หนวยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
สํานัก
การศึกษา

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ. ๒๕๖3
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

15,000

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานงานศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

1 รถจักรยานยนตขนาด 120
ซีซี

รวม

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน โดยมีคุณสม
ลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
54,700

54,700

แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
๑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 150 ซีซี จํานวน 5 คัน
คันละ 84,300 บาท
ที่

ครุภัณฑ

รวม

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
421,500.00

421,500
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่48

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

1 กลองถายรูประบบดิจิตอล

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
กลองถายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลาน
พิกเซล หนาจอ LED ขนาดไมนอยกวา 3.2 นิ้ว บันทึกวีดีโอ
จํานวน 1 ตัว โดยสืบราคาจากทองตลาด สํานักการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

25,000

สถานที่
ดําเนินการ

สํานักการศึกษา

148,500 โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

หนวยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.

สํานัก
การศึกษา

2 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 29,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

สํานัก
การศึกษา

3 โทรทัศน แอล อี ดี แบบ
Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 3
เครื่อง เครื่องละ 13,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย

40,500

โรงเรียนเทศบาลวัด
รัตนชัย

สํานัก
การศึกษา

4 โทรทัศน แอล อี ดี แบบ
Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 6
เครื่อง เครื่องละ 13,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนฯ

81,000

โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูนฯ

สํานัก
การศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่49

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

5 โทรทัศน แอล อี ดี แบบ
Smart TV ขนาด 50 นิ้ว

6 โทรทัศน แอล อี ดี แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

รวม

6 รายการ

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จํานวน
14 เครื่อง เครื่องละ 20,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562) โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 5
เครื่อง เครื่องละ 18,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

288,400

โรงเรียนชุมชนปอม
เพชร

91,000

โรงเรียนเทศบาล
สรรพสามิตบํารุง

หนวยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.

สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา

674,400

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่50

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํารวจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

ครุภัณฑ

1 ลอวัดระยะทาง
รวม

แบบ ผด. 02/1
รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
จัดซื้อลอวัดระยะทางจํานวน 3 ชุดละ 10,000 บาท

1 รายการ

ครุภัณฑ

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ

1 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จํานวน
30 เสน เสนละ 12,000 บาท

2 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง จํานวน
30 เสน เสนละ 15,000 บาท

รวม

2 รายการ

สถานที่
ดําเนินการ
ฝายแบบแผนฯ

หนวยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
กองชาง

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.

30,000

ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

งบประมาณ
(บาท)
30,000

งบประมาณ
(บาท)

360,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

450,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

810,000

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่52

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ

๑ โทรทัศนแอลอีดี แบบ
Smart TV
รวม

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

๘,๖๐๐ เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุข

8,600

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาดไมนอยกวา 185 บาร
(ปรับแรงดันได) มีลอลากสะดวกตอการเคลื่อนยายพรอม
สายยาวไมนอยกวา 10 และปมฉีดน้ําสามารถปรับแรงดัน
ได ฯลฯ จํานวน 1 เครื่อง

5 รายการ

ประเภทครุภัณฑกอสราง
แผนงานการพาณิชย
1
ครุภัณฑกอสราง

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ

1 รายการ

ประเภทครุภัณฑโรงงาน
แผนงานการพาณิชย
1
ครุภัณฑโรงงาน

รวม

แบบ ผด. 02/1

27,500

สํานักงานกองการ
ประปา

กองการ
ประปา

โรงผลิตน้ําประปา

กองการ
ประปา

27,500

ปมจายสารเคมี (สารสม) ขนาด 168 ลิตรตอชั่วโมง
แรงดันไมต่ํากวา 7 บาร ใชกับมอเตอรไฟฟา 3 เฟส ไฟ
380 โวลต มอเตอร ฯลฯ จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
98,000.-บาท

294,000

294,000
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่51

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1 เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ

จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1.เปนเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ ใชไดทั้งเด็กและผูใหญ
2.สามารถตรวจไดพรอมกัน 12 ลีค
3.แปรผลวิเคระหความผิดปกติคลื่นไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ ฯลฯ

150,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

๒ เครื่องนึ่งฆาเชื้ออบไอน้ํา

จัดซื่อเครื่องนิ่งฆาเชื้ออบไอน้ําจํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เปนเครื่องนิ่งฆเชื้อโรคดวยแรงดันไอน้ําชนิดติดตั้ง
2.ขนาดความจุไมนอยกวา 40 สิตร
3.มีระบบปองกันไฟเกิน ไฟฟาดวงจรและแรงดันเกินคา
4.มีโตะตั้งมาพรอมเครื่อง ๆลฯ

108,000 เทศบาลนคร

๓ เครื่องมือสองหลอดลม

จัดซื้อเครื่องมือสองหลอดลม จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เปนชุดเครื่องมือสองตรวจหลอตลมใชไดทั้งเด็กและผูใหญ
2.แผนสองตรวจเปน Stainless Steel ฯลฯ
ชื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขนจํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เปนเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช
Cuff แบบวงกลม
2.เปนการวัดแบบ Oscillometric
3.สามารถวัดความดันโลหิตไดทั้งแขนซายและแขนขวา
4.มีระบบการพิมพผลการวัดได
5.สามารถวัดความดันโลหิตไดชวงระหวาง 30-280 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเตนของชีพจรชวงระหวาง
40-180 ครั้งตอนาที่ ฯลฯ

4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
อัตโนมัติแบบสอดแขน

รวม

4 รายการ

แบบ ผด. 02/1

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

28,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

กอง
สาธารณสุข

70,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

กอง
สาธารณสุข

356,000
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่53

