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คํานํา
เนื่ อ งด ว ยเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จะต อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
เทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธ ยา ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให มี ค วามชั ด เจนในการดํ า เนิ น งาน
ใชจายเงินงบประมาณอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการพัฒนาทองถิ่น อันเปนการวางกรอบเพื่อ
แสดงรายละเอี ยดแผนงาน โครงการพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนว ยงานราชการสว นกลาง
ส ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2562 ไดซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จัดทําขึ้นโดยอาศัยระเบียบ และขอบังคับของทางราชการดังกลาวขางตน เปนแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ดวยการจําแนกรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ซึ่งจะทําให
กระบวนการติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธ ยานี้ จะสามารถใช ป ระโยชน ต อ การดํ า เนิ น งานในการบริ ห ารกิ จ การของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และผูเกี่ยวของเปนอยางดี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
พฤศจิกายน 2564
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สวนที่ 1 บทนํา

สวนที่ 1
ที่มาของแผนการดําเนินงาน
1. บทนํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนด “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา
แผนการดํ าเนิน งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอีย ดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น หน วยราชการสวนกลาง สว นภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจ และหนว ยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น พิจ ารณาร างแผนการดํ าเนิน งาน แลว เสนอผู บ ริห าร
ทองถิ่ นประกาศเปน แผนดํ า เนิ นงาน ทั้ งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนิน งานภายในสิบ หาวัน นับแตวัน ที่
ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจ ายประจํ า ป งบประมาณรายจ า ยเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ แจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว
6732 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กําหนดแนวทางปฏิบัติ สําหรับการจัดทําแผนการดําเนิน งาน
เพิ่ ม เติ ม ให เ ป น อํ า นาจของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น โดยให จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ภายในขอกําหนดแหงระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกลาว
ขางตน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่ อใช เ ป น แนวทางในการประสานงาน ในการดํา เนิน งานตามแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจ กรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความประสานบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงาน กอใหเกิดความยืดหยุนและคลองตัว มีความสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 1

2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(2) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กอใหเกิดความชัดเจน มีการ
ประสานงานและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
(3) เพื่ อใช เ ป น เครื่ องมื อในการบริห ารจัดการองคกรของผูบ ริห ารทองถิ่น สามารถควบคุมการ
บริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น หน วยราชการสวนกลาง สว นภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจ และหนว ยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาการรางแผนการดําเนินงาน
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
- แผนการดํ า เนิ น งานให จั ด ทํ า ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
- การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
4. ประโยชนของแผนดําเนินงาน
(1) สามารถทําใหทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(2) สามารถใช เ ป น แนวทางในการดําเนิน งาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
(3) สามารถใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นทั้งทางดานประสานงาน
การบูรณาการ การควบคุมการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 2

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค ป ระกอบ ประกอบด ว ยบัญ ชีส รุ ป จํ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญ ชี โ ครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จํ า นวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงาน
รับผิดชอบ
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ
ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย
การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโ ครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนิน งาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ.
2565
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการ
และงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจาหนาที่
กองการประปา
กองชางสุขาภิบาล
หนวยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
รวม

จํานวน
โครงการ
18
2
1
23
1
63
12
120

จํานวนงบประมาณ
(บาท)
410,000
5,100,000
9,990,000
๓,๗๔๐,๐๐๐
200,000
60,183,500
67,923,600
147,547,100

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
15.00
1.67
0.83
19.17
0.83
52.50
10.00
100

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
0.28
3.46
6.77
2.53
0.14
40.79
46.04
100

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 4

สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 18 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 410,000
บาท
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน 10 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 9,758,000

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
1
1
7
6

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

- พื้นที่จัดงานภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- เงินอุดหนุนโครงการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟาอยุธยามรดกโลกประจําป
2561-2565 ใหกับที่ทําการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

500,000

สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
159

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ - ดําเนินการภายในพื้นที่เทศบาลนคร
บังคับใชกฎหมายในนคร
พระนครศรีอยุธยา
ประวัติศาสตรของสถานี
- อุดหนุนการดําเนินการ ตามโครงการ
ตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ในนครประวัติศาสตรของสถานี
ตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา สํารวจ
และจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนไว
ปฏิบัติหนาที่ทดแทนของเดิมที่มีสภาพ
เกา ชํารุด และไมเพียงพอตอการใชงาน

390,000

สํานักปลัดเทศบาล
(งานจราจรสถานี
ตํารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยา)

1 โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟา
อยุธยามรดกโลก

แผนการดําเนินงาน

หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
159

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

ประกอบดวย ปายหามจอดแบบ
เคลื่อนยายได จํานวน 150 ปาย ,
อุปกรณบังคับลอพรอมกุญแจ จํานวน
100 ชุด โดยดําเนินการจัดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอ 28 (3)
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธบริเวณศาลา
ริมน้ําบึงพระราม หนาพระบรมราชานุ
สาวรียสมเด็จพระเจาอูทอง
1.จัดทําโครงการเสนอขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติ
2.จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว

50,000

สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการงาน
การ
งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
150

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
100,000
สํานักปลัดเทศบาล
1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ - พื้นที่ในการดําเนินงานบริเวณ
งานบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
- สวนสมเด็จพระศรีนครินฯ
- สวนสาธารณบึงพระราม ฯลฯ
1.จัดซื้อจัดจางเฉพาะวัสดุอุปกรณที่
ขาดแคลนและจําเปน
2.ประสานงานกองชางในการจัดซื้อจัด
จางพันธุไมและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
3.รวมพลังจิตอาสาในการสราง
ปรับปรุง ฟนฟู สวนสมเด็จพระศรี
นครินทรพระนครศรีอยุธยา
4.รายงานผลการดําเนินโครงการให
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
151

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน - พื้นที่จราจรโดยรอบเขตเทศบาล
การจัดการจราจร
นครพระนครศรีอยุธยา
-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุและ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการจราจรหรือ
ตามที่เจาพนักงานจราจรรองขอ

หมายเหตุ
หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
210,000
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่…
137........

งบประมาณ
(บาท)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการคาใชจายในการรับ
เสด็จ

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
1.จัดเตรียมสถานที่เพื่อดําเนินการตาม
หนังสือสั่งการ
2.ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
เตรียมงานจัดเตรียมเอกสารในการเชิญ
ผูรวมงานออกคําสั่งการปฏิบัติงาน
และมอบหมายภารกิจ ฯลฯ

2 โครงการคาใชจายในการจัดพิธี - ดําเนินการตามหนังสือสั่งการหนังสือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
หรือโครงการกิจกรรมตามที่
ดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณในการ
ไดรับมอบหมาย
เตรียมงานจัดเตรียมสถานที่และ
ดําเนินการอื่นๆตามหนังสือที่ไดรับ
มอบหมายภารกิจ

หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
100,000
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
147

งบประมาณ
(บาท)

1,000,000

สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
148

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

3 โครงการจัดงานบําเพ็ญกุศลวัน - จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จ ถวายราชสดุดี พิธีวางพานพุมดอกไม
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สดถวายสักการะหนาพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร
พระกรณียกิจที่สําคัญ จัดหนวยแพทย
เคลื่อนที่
- จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง
- จัดกิจกรรมพิธีปลอยพันธปลาสู
ธรรมชาติและกิจกรมมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ

หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
1,200,000
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
148
งบประมาณ
(บาท)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

4 จัดงานวัดเทศบาลและวัน
ทองถิ่นไทย

จัดกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง
พระรามาธิบดีที่ 1 และบูรพกษัตริย
การจัดกิจกรรมกีฬาการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะและ
อื่นๆ ที่เปนประโยชนกับพนักงานและ
ประชาชนในทองถิ่น ฯลฯ ป

วิธีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ
5 โครงการดําเนินการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ตามแผนดําเนินการเลือกตั้ง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นตอนที่
1 การเตรียมการกอนวันเลือกตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานในวัน
เลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติงาน
หลังวันเลือกตั้ง

หมายเหตุ
หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
100,000
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
149

งบประมาณ
(บาท)

100,000

สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
150

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 12

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

การประกาศเลือกตั้ง และระยะเวลารับ
สมัคร การประกาศกําหนดหนวย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การประกาศ
คุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง
และหลักฐานประกอบการรับสมัคร
เลือกตั้ง การรับสมัครเลือกตั้ง การ
ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด การรับคํารอง
ขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
การจัดหาวัสดุอุปกรณและการรับ-มอบ
อุปกรณการเลือกตั้ง การประสานงาน
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การ
ฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง แตงตั้งผูรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในการดําเนินการเลือกตั้งทั้ง
กอนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 13

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

6 โครงการจัดงานวันสําคัญทาง - เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในการ
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี แสดงความจงรักภักดีและการสนับสนุน
ตางๆ
สงเสริมวัฒนธรรมของชาติ
- ตามวันสําคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่ทางราชการกําหนด
อาทิ วัสถาปนากรุงศรี 3 เมษายน ,
งานพระราชพิธีงานรับเสด็จและการ
ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการของพระบรม
วงศศานุวงศ พรอมคณะผูติดตามเสด็จ
ฯลฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 28 ก.ค. , วันฉัตรมงคล
,วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.

หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
500,000
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
149

งบประมาณ
(บาท)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 14

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

, 5 ธันวาคม วันชาติ วันพอแหงชาติ
วันดินโลก วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที9่ ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินี 3 มิ.ย. , 12 สิงหาคม วันแม
แหงชาติ

7 โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

1.จัดเตรียมสถานที่ในการฝกอบรม
จัดทําตารางการฝกอบรม สรุปผลการ
ฝกอบรมรายงานผูบริหาร
2.จัดฝกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงาน

งบประมาณ
(บาท)

100,000

แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
151

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 15

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการจัดอบรมและสัมมนา
ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายและแนวทางการ
ปฎิบัติงานในสวนงานเทศกิจ

เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ในสวน
งานเทศกิจ จํานวน 50 คน ใหมี
ความรูและแนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง และสามารถนําความรูไปปรับ
ใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

20,000

2 โครงการดําเนินการมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว

จัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ของ
หนวยงานเทศกิจ ในเรื่องมาตราการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
จํานวน 50 คน จัดกําลังเจาหนาที่
ของหนวยงานรักษาความสงบ เฝา
ระวังตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยตามสถานที่สําคัญ ๆ ภายใน
เขตรับผิดชอบ ในวันหยุดราชการ

20,000

หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
(งานเทศกิจ)
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
183

สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
(งานเทศกิจ)
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
183

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 16

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

3 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1.จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
2.จัดเจาหนาที่ประจําศูนยอุบัติภัยทาง
ถนน
3.จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคการ
ปองกันอุบัติภัยทางถนน
4.เขารวมประชุมการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลระดับ
จังหวัด5.รวบรวมสถิติจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุ/ผูบาดเจ็บ/ผูเสียชีวิต

20,000

4 โครงการฝกอบรมการปองกัน จัดฝกอบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องตน
และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
เขมแข็งแบบยั่งยืน

50,000

หมายเหตุ
หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
(งานปองกันฯ) งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
190

สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
(งานปองกันฯ) งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
190

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 17

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

จัดฝกอบรมเรื่องการปองกันและ
5 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของงาน บรรเทาสาธารณภัย(ภาคทฤษฎีและ
ปองกันฯ
ภาคปฏิบัติ)

100,000

6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

200,000

จัดฝกอบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องตน
(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
(งานปองกันฯ) งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
191
สํานักปลัดเทศบาล อยูในเทศบัญญัติ
(งานปองกันฯ) งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
191

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 18

กองคลัง
จํานวน 2
โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 5,100,000
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

บาท

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน - รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ
-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 19

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม
1.จัดทําปายประชาสัมพันธ ขนาด 2.40x
7.20 ม.จํานวน 2 ปาย ติดตั้งบริเวณหนา
เทศบาล 1 ปายและบริเวรวงเวียนโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 1 ปาย
2.จัดทําแผนพับ
3.จัดรถประชาสัมพันธโฆษณาเคลื่อนที่

2 โครงการปรับปรุงขอมูลแผน จัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูล

ในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
1.จัดทําแผนที่แมบท
2.สํารวจขอมูลภาคสนาม
3.จัดทําทะเบียนทรัพยสิน
4.จัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)
5.ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
และการจัดเก็บรายได
6.จัดฝกอบรมเจาหนาที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

100,000

กองคลัง
อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนารายได งบประมาณ
งานผลประโยชน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
169

5,000,000

กองคลัง
อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนารายได งบประมาณ
งานผลประโยชน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
170

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 20

กองชาง
จํานวน
1 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 9,990,000
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

บาท

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ
-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 21

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ดําเนินการปูแอสฟลทติกคอนกรีต 9,990,000
ฟลทติกคอนกรีตถนนคลอง
ปรับปรุงทางเทา ขนาดกวา 8 เมตร
มะขามเรียงฝงตะวันออก
ยาว 1,478 เมตร หนา 0.05
เมตร

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน
ดําเนินงาน
(กอง / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

กองชาง
เงินอุดหนุนเฉพาะ
แผนงานอุตสาหกรรม กิจ ประจําป
และการโยธา
2565
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 22

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จํานวน 23
โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 3,740,000
บาท
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

22
1
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน
2 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 2,020,000 บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 23

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

- จัดกิจกรรมใหอสม.แตละชุมชน
๑ โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเขตเทศบาลนคร เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการ
พระนครศรีอยุธยา
- อสม.แตละชุมชนดําเนินการตาม
โครงการฯ
- สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯพรอมรายงานใหเทศบาล
๒ โครงการเยี่ยมมารดาและ
- ออกปฏิบัติงานเยี่ยมมารดาและ
ทารกหลังคลอด
ทารกหลังคลอด ใหความรูและ
คําแนะนําในการปฏิบัติตนของ
มารดาหลังคลอดและการเลี้ยงดู
ทารกใหมีพัฒนาการตามวัย

1,340,000
(เงินอุดหนุน
เอกชน)

กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
เผยแพรและฝกอบรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
240

๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
237

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 24

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

๓ โครงการอนามัยโรงเรียน

- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและคัด
กรองโรคใหแกนักเรียน
- จัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียน
- จัดบริการตรวจกรุปเลือดใหแก
นักเรียน
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑใหแก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- จัดทําเอกสารและสิ่งพิมพให
ความรูนักเรียนในสังกัดเทศบาล

๔๐,๐๐๐

๔ โครงการจัดทําสื่อใหความรู
ดานสงเสริมสุขภาพ

- จัดทําสื่อใหความรูในการปฏิบัติ
ตนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชน แผนพับ
แผนปลิว โปสเตอร ที่คั่นหนังสือ
โมเดล และวัสดุอุปกรณตางๆที่
จําเปน
- จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพ
ในคลินิกโรคเรื้อรังศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาล 2 แหง

๒๐,๐๐๐

ลําดับที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
238…

กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
234 .

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 25

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

๕ โครงการรณรงคการตรวจ
เตานมดวยตนเองและตรวจ
คัดกรองหาผูปวยโรคมะเร็ง
เตานมและมะเร็งปากมดลูก
กลุมสตรีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนํา อย.นอยในโรงเรียน

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

- จัดอบรมใหแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข และแกนนําสตรีที่สนใจ
มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ
ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตา
นมที่ถูกตอง อยางนอยเดือนละ ๑
ครั้ง และใหความรูแกสตรีในชุมชน
ใหสนใจตรวจมะเร็งปากมดลูก ปละ
๑ ครั้ง
- จัดอบรมเชิงรุกใหแกนักเรียน
แกนนําอย.นอยในสังกัดเทศบาลทั้ง
๘ แหง โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตร
รัตนนายก) และโรงเรียนอยุธยา
นุสรณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หนวยงาน
หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
237

กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
236

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 26

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

7 โครงการจัดอบรมวัยรุนสดใส - จัดกิจกรรมใหความรู การฝก
ไมทองกอนวัย ทักษะ ชีวิตดี ทักษะเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
มีอนาคต
อันตรายของการมีเพศสัมพันธทั้งใน
ดานรางกาย ทองติดโรค)อารมณ
(เสียใจ กลัว อับอาย)สังคม(ไมเปนที่
ยอมรับ)และดานศีลธรรมรวมถึง
การมีทักษะชีวิตปลูกฝงจิตสํานึก
ใหแกนักเรียนรักตัวเองและมีทักษะ
ในการปฏิเสธหลีกเลี่ยงสถานการณ
ที่เสี่ยงตอเพศสัมพันธใหแกนักเรียน
โรงเรียนอยุธยานุสรณ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
235 .

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 27

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๘ โครงการอบรมใหความรูการ - จัดกิจกรรมใหความรู ฝกทักษะ
ปองกันการจมน้ําในเด็กเล็ก ใหแกนักเรียนในการชวยเหลือ
ตนเองใหพนจากการจมน้ํา การ
ลอยตัว วายน้ําโดยการฝกปฏิบัติจริง
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการ
จมน้ําในเด็กเล็ก ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง ๘ แหง และโรงเรียน
วัดพนัญเชิงไตรรัตนนายก

๖๐,๐๐๐

๙ โครงการปองกันและควบคุม - จัดซื้อเคมี กําจัดลูกน้ํา และยุง
โรคไขเลือดออก
ไดแก ทรายทีฟอสน้ํายาพนยุง
- จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงาน
พนยุง ไดแก หนากากอนามัย N95

๕๐,๐๐๐

๑๐ โครงการเสริมสรางภูมิคุมกัน - จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงาน
โรค
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค ไดแกไซริงค
,เข็มฉีดยา,สําลี,แอลกอฮอลยาแก
ปวด ลดไข เปนตน

๑๐,๐๐๐

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
235

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
244…
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
ปองกันและควบคุม ประจําปงบประมาณ
โรคติดตอ
พ.ศ. 2565 หนาที่
.246 .
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 28

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

๑๑ โครงการแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

หมายเหตุ

- จัดซื้อแผนตรวจปสสาวะหาสาร
เสพติด
- อบรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง ๘ แหง

๑๐,๐๐๐

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
243

๑๒ โครงการรณรงคปองกันและ - จัดซื้ออุปกรณที่ใชในการควบคุม
โรค เชน หนากากอนามัยชนิดผา
ควบคุมโรคมือเทา ปาก
ถุงมือ

๑๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
.244 .

๑๓ โครงการรณรงคปองกันและ - อบรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ควบคุมโรคเอดส(กิจกรรม
เทศบาลทั้ง ๘ แหง และโรงเรียน
อบรมกลุมเยาวชนสัมพันธ) วัดพนัญเชิงฯ
- จัดทําสื่อใหความรูฯ เชน แผน
พับ แผนปลิว ฯลฯ

๑๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
245

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 29

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๑๔ โครงการควบคุมปองกัน
โรคติดตอในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
โรคติดตอตางๆ เชน โรคไขหวัด
ใหญวัณโรค เอดส ใหแกนักเรียนใน
สังกัดเทศบาล
- จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงาน
ควบคุมโรค

10,000

๑๕ โครงการสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผูสัมผัสอาหาร

- จัดอบรมใหความรูหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารและน้ําใหกับผู
สัมผัสอาหาร ประเภทรานอาหาร
แผงลอย จําหนายอาหาร
- จัดทําบัตรประจําตัวผูสัมผส
อาหารกลางวัน

๑๐,๐๐๐

ลําดับที่

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
สุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
243

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
245

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 30

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

๑๖ โครงการฝกอบรมและศึกษา - อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ดูงานสําหรับอสม.เทศบาล ประจําหมูบาน (อสม) จํานวน 67
นครพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนๆละ 3 คน รวม 201 คน
ระยะเวลาในการจัดการอบรม 1 วัน
ในเดือนกุมภาพันธ 2565
- อสม.ที่ผานการอบรมดําเนินการ
สํารวจขอมูลประชากรสุนัข/แมว
ตามแบบฟอรมที่กําหนด
- ดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกสุนัข/
แมว ในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ในชวงเดือนมี.ค.
- เม.ย.2565

งบประมาณ
(บาท)
50,000

หนวยงาน
หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
เผยแพรและฝกอบรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
236

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 31

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๑๗ โครงการออกหนวยบริการ
สาธารณสุขชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ

ออกหนวยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล
- ใหบริการจายยาและเวชภัณฑ
- แจกแผนพับโรคที่มาจากการ
ประสบอุทกภัย
- ใหบริการสงตอในรายที่ภาวะ
ผิดปกติ

๕๐,๐๐๐

๑๘ โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนและให
ความรูในผูปวยเบาหวาน

ตรวจภาวะแทรกซอนในผูปวยเบา
หวา
- ตรวจตา
- ตรวจเทา
- ตรวจฟน
- ใหความรูเรื่องภาวะแทรกซอนใน
ผูปวยเบาหวาน

๒๐,๐๐๐

ลําดับที่

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม/งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
252

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
.252

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 32

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๑๙ โครงการควบคุมประชากร
สุนัขและแมวแมวเพศเมีย
โดยวิธีศัลยกรรมในพื้นที่
ทองเที่ยว

- จัดกิจกรรมควบคุมสุนัข และแมว
เพศเมียในวัยเจริญพันธโดยใชวิธีทํา
หมันสุนัขและแมวเพศเมีย

๕๐,๐๐๐

๒๐ โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

- จัดกิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัข
และแมว บาน วัด โรงเรียนสถานที่
ราชการ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมทําทะเบียนควบคุม
ประชากร สุนัขและแมว
- ลงบันทึกประชากรสุนัขและแมว
ในระบบฐานขอมูล

๑๕๐,๐๐๐

ลําดับที่

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สัตวแพทย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
316
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สัตวแพทย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
317

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 33

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

๒๑ โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยดร.สมเด็จพระ
เจานองนองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว และขึ้นทะเบียนสัตวสุนัขและ
แมว บาน วัด โรงเรียนสถานที่
ราชการ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมทําทะเบียนควบคุม
ประชากร สุนัขและแมว
- ลงบันทึกประชากรสุนัขและแมว
ในระบบฐานขอมูล

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

หนวยงาน
หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
สัตวแพทย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
317

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 34

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
หมายเหตุ
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
๑,๖๕๐,๐๐๐
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
๒๒ โครงการสมทบเงินใหกองทุน - สนับสนุนการดําเนินงานระบบ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
หลักประกันสุขภาพเทศบาล หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
เผยแพรและฝกอบรม ประจําปงบประมาณ
นครพระนครศรีอยุธยา
หรือพื้นที่ตามประกาศ
พ.ศ. 2565 หนาที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
137
แหงชาติ ลงวันที2่ 8 มิถุนายน
2549 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคการบริหาร
สวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการ
และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่
- เพื่อดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคใหประชาชนในชุมชน
และกิจกรรมตางๆ ฯลฯตาม
แนวทางที่กําหนด

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 35

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๑ โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย

- จัดกิจกรรมรณรงค การลดการคัดแยก
และนํากลับมาใชประโยชนใหม
(3Rs)เพื่อใหประชาชน สถานที่ราชการ
โรงเรียนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
ลด การคัดแยกและการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชนใหม
- จัดทําเอกสารแผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธ

๕๐,๐๐๐

ลําดับที่

ทั่วไป

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสาธารณสุขและ อยูในเทศบัญญัติ
สิ่งแวดลอม/งาน งบประมาณรายจาย
รักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที่
270

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 36

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 200,000
บาท
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ
-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 37

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
(บาท)
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

จัดประชุมประชาคมรับฟง 200,000
๑ โครงการประชุมประชาคม
รับฟงความคิดเห็นการจัดทํา ความคิดเห็นการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลโดย
แผนพัฒนาเทศบาล
เชิญประชาชน ผูนําชุมชน
อสม. องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ

กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ
กลุมงานแผนงาน
และงบประมาณ
งานวิเคราะห
นโยบายและแผน

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
หนาที่ 162

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 38

สํานักการศึกษา
จํานวน 63 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 60,183,500 บาท
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

56
7
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน 3 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 71,600 บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 39

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาภูมิปญญาทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ
โบราณคณิสสร

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา

๓๒,๔๐๐

2 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
คณิตศาสตร
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
คณิตศาสตร จํานวน 1 อัตรา

๑๘๐,๐๐๐

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
202
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
203

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 40

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

3 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ดนตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
ดนตรี จํานวน 1 อัตรา

4 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
นาฏศิลป โรงเรียนเทศบาล
วัดรัตนชัย

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
นาฏศิลป จํานวน 1 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
203
๑๘๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
203

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 41

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

5 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
นาฏศิลป โรงเรียนเทศบาล
วัดศาลาปูน พระราชสิทธิ
มงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
นาฏศิลป จํานวน 1 อัตรา

6 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาลวัดตองปุโบราณ
คณิสสร

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขา
ปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
204
๓๖๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
204

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 42

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

7 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล
วัดรัตนชัย

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
ปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา

8 โครงการจางเหมาบุคลากร เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
สนับสนุนการสอนใน
ปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูนพระราชสิทธิมงคล
(สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๓๖๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
204
๔๗๔,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
205

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 43

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

9 โครงการจางเหมาบุคลากร เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอกพล พลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัด
รัตนชัย
10 โครงการจางเหมาบุคลากร เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอกพล พลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูนพระราชสิทธิมงคล
(สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
205
๑๘๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
205

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 44

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

11 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา

12 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล
วัดศาลาปูน พระราชสิทธิ
มงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
206
๑๘๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
206

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 45

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

13 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

14 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูน พระ
ราชสิทธิมงคล
(สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
206
๑๘๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
207

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 46

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

15 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ
โบราณคณิสสร

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขา
วิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา

16 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตร
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
วิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
207
๑๘๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
207

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 47

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

17 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
วิทยาศาสตร โรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
วิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา

18 โครงการจางเหมาบุคลากร
สนับสนุนการสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเอก
สังคมศึกษา โรงเรียน
เทศบาลวัดรัตนชัย

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่มีความรูในสาขาเอก
สังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๑๘๐,๐๐๐
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
208
๑๘๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
208

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 48

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

19 โครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมเครื่อง
สํารองไฟฟา

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ดําเนินการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
เครื่องสํารองไฟฟา และอุปกรณตางๆ ที่
ใชรวมงานกับคอมพิวเตอร ใหกับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ดําเนินการคาเชารถยนตสําหรับใชปฏิบัติ
20 โครงการเชารถยนต
สวนกลางของสํานักการศึกษา ราชการในหนวยงานสํานักการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 9
คัน

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
๒,๓๘๐,๐๐๐
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
208
๒,๕๔๑,๒๐๐

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
209

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 49

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

21 โครงการปรับปรุงเฟสไฟฟา เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนระบบไฟฟา
และระบบแสงสวาง โรงเรียน เปลีย่ นตูควบคุมไฟฟาและตูควบคุมการ
ชุมชนปอมเพชร
กระจายไฟฟาและเปลี่ยนหลอดไฟฟา
เปนชุดรางนีออน LED

จัดทําขอสอบ TEST นักเรียนกลุม
22 โครงการจัดทําขอสอบ
ปลายปและวิเคราะหขอสอบ ตัวอยางวิเคราะหรวมกัน จํานวน 5
กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาล รายวิชา จํานวน 30 คน เปนขอสอบ
สําหรับ TEST นักเรียน สังเคราะห
ขอสอบTEST ที่ใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางแลวจัดทําขอสอบกลุมโรงเรียน
ฉบับปรับปรุงใชสอบวัดผลปลายป
นักเรียนทั้ง 8 โรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
150,000
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
209
30,000

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
216

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 50

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

23 โครงการชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นแหงชาติ

เขารวมกิจกรรมตางๆของชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นแหงชาติ

5,000

24 โครงการประชุมผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

จัดการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

5,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
216
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
217

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 51

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

25 โครงการCoaching Teams ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นิเทศ สํารวจขอมูล
เพื่อยกระดับคุณภาพ
พื้นฐานของโรงเรียนตามสภาพจริงนํา
การศึกษาของสถานศึกษา นวัตกรรมไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สรางและทําความเขาใจ
ระหวางคณะกรรมการนิเทศกับครูผูสอน
เปนทีมในการทํางานโดยใชนวัตกรรม
การศึกษา

10,000

26 โครงการแขงขันคนเกงกลุม สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.๕ ม.๒ ที่เปน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับ ตัวแทนโรงเรียนจํานวน ๕ รายวิชา รวม
เทศบาล
120 คน เปนตัวแทนรายวิชาละ ๑ คน
แขงขันในระดับจังหวัด
-นักเรียนเปนตัวแทนระดับจังหวัด ชั้น
ป.๕ ม.๒ และม.๕ ไปแขงขันใน
ระดับประเทศ

20,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
219

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
219

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 52

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

จัดประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน เชน โครงงานคัดลายมือ
วาดภาพฯลฯ ที่เปนตัวแทนของโรงเรียน
ไปแขงขันในระดับภาคกลาง และจัด
ประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมครู เพื่อ
เปนตัวแทนของเทศบาล ไปแขงขันใน
ระดับภาคกลาง

40,000

28 โครงการแขงขันทักษะทาง นําคณะครูและเด็กนักเรียนที่ไดรับการ
วิชาการองคกรปกครองสวน คัดเลือกเปนตัวแทนของเทศบาลใน
ทองถิ่นระดับภาคกลาง
กิจกรรมแตละประเภทที่จัดแขงขันฯ
ระดับเทศบาล และบางประเภทสมัคร
เปนตัวแทนเทศบาลไปประกวดแขงขัน
ในระดับภาคกลางในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

50,000

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

27 โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการและการประกวดสื่อ
นวัตกรรมกลุมโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
220

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
220

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 53

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

29 โครงการคัดเลือกผูบริหาร
สถานศึกษาและครูดีเดน
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับเทศบาล

คัดเลือกผูบริหารโรงเรียนและครูที่เปน
ตัวแทน โรงเรียนทั้ง ๘ แหง จาก
คณะกรรมการเทศบาล
และไดตัวแทนของเทศบาลไปแขงขัน
ระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา ๑ คน และพนักงานครู
เทศบาล 2 คน

5,000

30 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล 8
โรงเรียน จํานวน 96 คน

50,000

ลําดับที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
220

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
221

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 54

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

31 โครงการประชุมเยี่ยมชม
สถานศึกษาของ
คณะกรรมการประสาน งาน
วิชาการ การจัดการ ศึกษา
ทองถิ่น ระดับเทศบาล

จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่
2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565

10,000

32 โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการ ศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ทั้ง 8 โรงเรียน คณะกรรมการ
ระดับเทศบาลรายงานผลการประเมิน
คุณภาพโรงเรียนเปนภาพรวมของเทศบาล

10,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
221

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
221

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 55

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

33 โครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสูโรงเรียน
พระราชทาน

สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่สง
โรงเรียน พระราชทาน ดานวัสดุอุปกรณ
คาใชจายอื่นๆ
พรอมรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

50,000

34 โครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการสูความเปนเลิศ

สอนเพิ่มเติมวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย
สังคมฯและภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียน
ชั้น ป.3
ทั้ง ๘ โรงเรียน จํานวน 6๐ คน ทุกวัน
เสาร

100,000

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย/งาน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
222

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
222

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 56

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

35 โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะ สอนเพิ่มเติมวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย
และสมรรถนะผูเรียนสูความ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี
เปนเลิศดานวิชาการ (ติว)
ชีววิทยา) ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-6) จํานวน 2 หองละๆ 30 คน ทุก
วันเสาร จํานวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ภาค
เรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่
1/2565

50,000

36 โครงการมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น
ระดับประเทศ

50,000

นําคณะครูและนักเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนของ อปท. ระดับ
ภาคกลางและระดับจังหวัดไปประกวด
แขงขันในระดับประเทศ

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
222

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
223

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 57

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

37 โครงการศึกษาและรณรงค
เพื่อตอตานปองกันการใชยา
เสพติดในสถานศึกษาและ
นักเรียน(D.A.R.E. ประเทศ
ไทย)

จัดอบรมใหความรู เพื่อใหนักเรียนมี
ทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช
ยาเสพติด และมีจิตสํานึกรวมในการ
ตอตานการแพรของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

50,000

38 โครงการสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนสูความเปนเลิศดาน
ดนตรีสากล

จัดอบรมใหความรู เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาล เรื่องการเลนเครื่องดนตรีสากล

100,000

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
223
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
223

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 58

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

39 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการใหแกพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ไดมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา
การศึกษา

50,000

40 โครงการอบรมผูนํานักเรียน

จัดอบรมใหแกผูนํานักเรียน เพื่อสราง
จิตสํานึกและปลูกฝงภาวะการเปนผูนํา
ใหแกเด็กและเยาวชน รับรูบทบาทหนาที่
ของตนในการอยูรวมกันในสังคมตอไป

10,000

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป/งานแผนงาน
และโครงการ

สํานักการศึกษา/
ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย/งาน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
225
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
225

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 59

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

41 โครงการอบรมดูแลชวยเหลือ จัดอบรมการใหความรู เรื่องการสราง
นักเรียน
จิตสํานึกและปลูกฝงภาวะการเปนผูนํา
ใหแกเด็กและเยาวชนเพื่อจะไดรูบทบาท
หนาที่ของตนในการอยูรวมกันในสังคม
จํานวน 3 รุน รุนละ 2 วัน รวม
ระยะเวลาอบรม 6 วัน

20,000

42 โครงการอบรมและพัฒนาดู
งานภายในประเทศและ
ตางประเทศของผูบริหาร
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล

10,000

จัดอบรมและพัฒนาดูงานภายในประเทศ
และตางประเทศของผูบริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย/งาน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
226

สํานักการศึกษา/
หนวยศึกษานิเทศก/
งานศึกษานิเทศก
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
227

หมายเหตุ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 60

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

43 โครงการภารกิจถายโอน
โครงการอาหารเสริม (นม)

44 โครงการอาหารกลางวัน

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
เพื่อจัดซื้อจัดจางคาอาหารเสริม (นม)
14,306,500
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
ใหกับเด็กนักเรียน
(เงินอุดหนุน)
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
217
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร 28,477,700
เพื่อผลักสงเงินใหกับสถานศึกษา
(เงินอุดหนุน)

สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
214 และ 217

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 61

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
1,021,000
สํานักการศึกษา/ อยูในเทศบัญญัติ
45 โครงการสนับสนุนคาใชจาย คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
การบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจายเปนเปนคาปจจัยพื้นฐาน
(เงินอุดหนุน)
ฝายกิจการโรงเรียน งบประมาณ
สําหรับนักเรียนยากจน ใหกับนักเรียนใน
/งานกิจการโรงเรียน รายจายประจําป
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
223

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

คาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เพื่อจายเปนคาการจัดการเรียนการ
สอน
(รายหัว) คาเครื่องแบบนักเรียน คา
หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ฯลฯ
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

16,743,100
(เงินอุดหนุน)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 62

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
108,800
เด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (เงินอุดหนุน)
- เพื่อจายเปนคายจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ใหกับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
- เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน คา
หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ฯลฯ
ใหกับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

43,000
(เงินอุดหนุน)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 63

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
- เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน โดยจายเปนคาการขอเปดใช
คูสาย คาอุปกรณตาง ๆ คาติดตั้ง
คาบริการรายเดือน ฯลฯ สําหรับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 16,800 บาท นักเรียนทุกคนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

134,400
(เงินอุดหนุน)

80,000
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
(เงิน
สถานศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง อุดหนุน)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 10,000 บาท
นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางเต็มศักยภาพ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 64

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด 400,000
โรงเรียน
(เงินอุดหนุน)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ
50,000 บาท ปรับปรุงหองสมุดได
อยางเหมาะสม มีหนังสือครบ สามารถ
สนองตอบความตองการของนักเรียนที่
ใชหองสมุดของโรงเรียน
คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน โรงเรียนละ
25,000 บาทนักเรียนทุกคนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

200,000
(เงินอุดหนุน)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 65

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

(ตอ)

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ 612,000
โรงเรียนในสังกัด อปท.
(เงินอุดหนุน)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
สัมมนาบุคลากร ขาราชการครูที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ (จํานวนครู 204 คน
คนละ 3,000 บาท) พนักงานครูทุกคน
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็ม
ศักยภาพ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 แขงขันกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล

จัดแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลสงเสริมใหนักเรียนของเทศบาล
มีความสามารถในระดับสูงตอไป

50,000

2 แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับประเทศ

สงนักกีฬาเขารวมแขงขันระดับประเทศ

100,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
293
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
294

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 67

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

3 แขงขันกีฬานักเรียนองคกร สงนักกีฬาเขารวมแขงขันระดับภาค
ปกครองสวนทองถิ่นระดับภาค

4 แขงขันวอลเลยบอล
พระนครศรีอยุธยาคัพ

จัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล เพื่อ
สงเสริมกีฬาในการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลสูความเปนมืออาชีพ พัฒนา
กีฬาวอลเลยบอลของเด็กและเยาวชน

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
100,000
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ
10,000

สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
294
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
294

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 68

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

5 ดนตรีในสวน

จัดกิจกรรมนันทนาการทางดานดนตรี
ใหแกเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

50,000

6 ฝกอบรมใหความรูแกเด็กและ
เยาวชนดานโภชนาการ
(เปลี่ยนอาหารเปนยาคนไทย
ทั่วหลาสุขภาพดี)

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารที่ถูกตองและพิษภัยของการ
บริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ ใหกับ
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

30,000

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ
สํานักการศึกษา/
ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย/งาน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
295
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
295

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 69

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

7 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ ใหแก
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล และกฎกติกาเบื้องตนกีฬา
ฟุตบอล
2.ทําการฝกซอมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน
3.ทดสอบสมรรถภาพ (โดยการแขงขัน
เปนทีม)

8 พัฒนาทักษะกีฬา
วอลเลยบอลเพื่อสงเสริม
สุขภาพและพัฒนาสูความเปน
เลิศ ใหแกเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

1.อบรมใหความรูเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน
กีฬาวอลเลยบอล และกฎกติกาเบื้องตน
กีฬาวอลเลยบอล
2.ทําการฝกซอมทักษะกีฬาวอลเลยบอล
เพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน
3.ทดสอบสมรรถภาพ (โดยการแขงขัน
เปนทีม)

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
250,000
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

250,000

สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
295
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
296

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 70

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

9 วันเด็กแหงชาติ

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน รวมทํากิจกรรม
เสริมสรางการพัฒนาแกเด็กใหเหมาะสม
ตามวัย

30,000

10 สงนักกีฬาแขงขันสูความเปน สงนักกีฬาเขารวมรายการแขงขันตาง ๆ
เลิศ
ในระดับภาค และระดับประเทศ

100,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย/งาน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สํานักการศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
296
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
296

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 71

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

11 สงเสริมศักยภาพนักเรียน

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สงเสริมนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพทั้งกาย
ใจสติปญญาอารมณสังคมและพฤติกรรม
ที่เหมาะสมตามวัยตลอดจนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในดานทักษะความรูมี
การพัฒนาตนเองในลักษณะของการรวม
คิดรวมทําความกลาแสดงออกตาม
จินตนาการของตนเองโดยผานกิจกรรม
ดานตางๆ

70,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักการศึกษา/
ฝายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย/งาน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
297

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 72

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง

จัดสถานที่ลอยกระทงใหประชาชน

80,000

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตกรุงเกา

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงและ
รดน้ําดําหัวผูใหญ

10,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
298
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
299

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 73

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

3 โครงการจัดงานประเพณีหลอ จัดสถานที่หลอเทียนพรรษาใหประชาชน
เทียนพรรษา

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง

งบประมาณ
(บาท)
10,000

400,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
299
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
299

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 74

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

5 โครงการจัดทําฐานขอมูล
ปราชญชาวบานและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1.ศึกษาขอมูลปราชญชาวบานในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2.จัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล
3.ลงพื้นที่สัมภาษณปราชญชาวบานแตละ
ประเภท
4.รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเปนรูปเลม
5.ยกยองเชิดชูปราชญชาวบาน

30,000

6 โครงการลานวัฒนธรรม
ทองถิ่น สืบสานงานศิลป
ถิ่นกรุงศรี

นําฐานขอมูลปราชญชาวบานมาจัด
นิทรรศการตามประเภทของภูมิปญญา
ทองถิ่น เชน สาขาอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม สาขาการแพทยไทย สาขา
ศิลปกรรม และสาขาศาสนาและประเพณี
ฯลฯ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเปนการสนองตอวิสัยทัศน
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วาอยุธยา
เมืองมรดกโลก "เปนแหลงเรียนรู นาเที่ยว
นาอยู นาลงทุน"

30,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
300
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
300

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 75

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ศึกษาเรียนรู
และอนุรักษโบราณสถาน
โบราณวัตถุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
1.นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
โบราณสถานโบราณวัตถุ และมรดกโลก
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.จัดกิจกรรม ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่องประวัติความเปนมาของ
ประวัติศาสตรที่ศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
30,000

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
สํานักศึกษา/
ฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
300

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 76

กองสวัสดิการสังคม
จํานวน 12 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณ 67,923,600
บาท
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเสริมสรางสังคม เสรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเมืองการบริหารจัดการ
ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีครุภัณฑ
จํานวน รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ
-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8
2
2
-

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บาท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 77

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)

หมายเหตุ

- ดําเนินการรับลงทะเบียนเพื่อ 56,341,200
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาลฯ ตามอัตราขั้นบันได
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ

กองสวัสดิการสังคม
ฝายสังคม
สงเคราะห งาน
สังคมสงเคราะห

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ .
135......

๒ โครงการเสริมสรางสวัสดิการ - ดําเนินการรับลงทะเบียนเพื่อ 10,310,400
สังคมใหแกผูพิการหรือ
จายเงินเบี้ยความพิการในเขต
ทุพพลภาพ
เทศบาลฯ ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

กองสวัสดิการสังคม
ฝายสังคม
สงเคราะห งาน
สังคมสงเคราะห

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ...
136.....

๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ - ดําเนินการรับลงทะเบียนเพื่อ
ผูปวยเอดส
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาศทางสังคมในเขต
เทศบาลฯ ในอัตราเดือนละ 500
บาท ตอคน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

กองสวัสดิการสังคม
ฝายสังคม
สงเคราะห งาน
สังคมสงเคราะห

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ...
136....

๑ โครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ

72,000

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 78

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสวัสดิการสังคม
๒๐๐,๐๐๐
ฝายสังคม
สงเคราะห งาน
สังคมสงเคราะห

พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
(บาท)

๑ โครงการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอย

- มอบเงินหรือสิ่งของเพื่อ
ชวยเหลือครอบครัวผูมีรายได
นอยไรที่พึ่งในเขตเทศบาลฯ
ครอบครัวละไมเกิน๓,๐๐๐บาท
ตอครอบครัวและติดตอกันไมเกิน
3 ครั้งตอครอบครัวตอ
ปงบประมาณตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

๒ โครงการสงเคราะห
ประชาชนผูประสบปญหา
ความเดือดรอน

- ใหความชวยเหลือประชาชนที่
เดือดรอนในเขตเทศบาลฯที่
ประสบสาธารณภัย เชน อัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

๒๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม
ฝายสังคม
สงเคราะห งาน
สังคมสงเคราะห

หมายเหตุ

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ .
256......

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
256......

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 79

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการจัดแขงกีฬาชุมชน

พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
(บาท)
- จัดกิจกรรมแขงกีฬาชุมชน
ใหแกชุมชนในเขตเทศบาลฯ

๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
290....

๒ โครงการอบรมศึกษาดูงาน
- จัดอบรมและศึกษาดูงานใหแก
ดานการพัฒนาศักยภาพของ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ
สภาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

๕๐,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
292......

๓ โครงการอบรมและศึกษาดู
- การจัดอบรมคณะกรรมการ
งานเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนและที่ปรึกษาชุมชนทุก
ความรูแกคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ชุมชนและที่ปรึกษาชุมชนใน
เขตเทศบาลทุกชุมชน

๕๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ...
292.....

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 80

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
และเพิ่มทักษะดานอาชีพใน
เขตเทศบาลฯ

50,000

2 โครงการสงเสริมอาชีพใน
ชุมชน

50,000

- จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพใน
ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
291.....
กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
291.....

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 81

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
งบประมาณ
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
(บาท)

๑ โครงการเทศบาลพบผูนํา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

- จัดประชุมผูนําชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

๕๐,๐๐๐

๒ โครงการจัดทําแผนชุมชน

- จัดทําแผนชุมชนของชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ

๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
291....
กองสวัสดิการสังคม อยูในเทศบัญญัติ
ฝายพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจาย
งานพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หนาที.่ ..
290....

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 82

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ
ลําดับที่
1
2

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักศิลปกรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รวม

จํานวน
โครงการ
5
1
6

จํานวนงบประมาณ
(บาท)
31,776,500
10,200,000
41,976,500

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
83.33
16.67

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
75.70
24.30

100

100
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงาน ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการบูรณะวัดวงษฆอง ตําบล
หัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
บูรณะเจดียหมายเลข 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 และ 3.2

2 โครงการบูรณะเจดียประธาน และ บูรณะเจดียประธาน
อาคารคณะตึกวัดเสนาสนารามราช บูรณะอาคารคณะตึก
วรวิหาร ตําบลหัวรอ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ในพื้นที่ทองเที่ยวเจาบานนอย
International camp

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
1,500,000
สํานักศิลปกรที่ 3
(180 วัน)
พระนครศรีอยุธยา
23,436,000

(520 วัน)

หมายเหตุ

สํานักศิลปกรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

จัดอบรมและแลกเปลี่ยนระหวาง
เยาวชนในพื้นที่ทองเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
เยาวชนจากตางประเทศ

966,900

สํานักศิลปกรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

4 โครงการอบรมพัฒนาการทองเที่ยว อบรมทักษะที่เกี่ยวของกับการ
เชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ทองเที่ยวใหแกบุคลากร เครือขาย
เชื่อมโยงสายน้ํา (50 คน)
ผูประกอบการ ในพื้นที่ 6 จังหวัด
ภาคกลางตอนบน

214,700

สํานักศิลปกรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 84

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง สังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แผนงาน ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่เปาหมาย
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

5 โครงการ Ayutthaya Sports
Tourism 2022

1. จัดการแขงกีฬามวยไทย
2. จัดการแขงขันวิ่งชมไฟใจกลาง
มรดกโลกอยุธยา Ayutthaya Night
Run 2565
3. จัดการแขงขันเชปกตะกรอ
4. จัดการแขงขันวูดบอล

6 โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการ
จัดการดานภัยพิบัติดานความ
มั่นคง และโครงสรางพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก เสริมสรางความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
กิจกรรมยอย โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณเขื่อนหนาวัดพนัญ
เชิงวรวิหารหมู 12 ตําบลกระมัง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ความยาว
166.00 เมตร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู 12
ตําบลกระมัง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 / ฝาย / งาน)
5,658,900
สํานักศิลปกรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

10,200,000

หมายเหตุ

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 85

บัญชีครุภัณฑ
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 10 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 9,758,000 บาท

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

1

ปมจุมน้ํา ขนาด ปมจุมน้ํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4
เครือ่ ง เครื่องละ 6,500 บาท โดยมี
2 นิ้ว
คุณลักษณะดังนี้
- ผลิตจากสแตนเลสเหล็กหลออยางดี
– มีปมลูกลอย
- มีชุดปองกันมอเตอรรอนจัด
(Thermal Overload Protector)
- ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
- 2,900 รอบ/นาที 1 เฟส
- มาตรฐานปองกันน้ํากันฝุน
- มอเตอร 750 วัตต
- ระยะสงน้ําไดสูงสุด 11.50 เมตร
- ปริมาณน้ําไดสูงสุด 300 ลิตร/นาที
- ขนาดทอสง 2 นิ้ว ตั้งไวตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
26,000

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานั)ก
อยูในเทศบัญญัติ

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 198

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 86

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

1 เครื่องสแกนเนอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอร
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับคูนย
บริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
27,000

งานบริหารงาน
ทั่วไปสํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยูในเทศบัญญัติ
สํานัก)

ปลัดเทศบาล
งานบริหารงาน
ทั่วไป

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 158

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 87

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
แบบบรรทุกน้ํา ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบ
บรรทุกน้ํา จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000
ลิตร น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2564 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา หนาที่ 33 ลําดับ
ที่ 42

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
2,633,000 สํานักงานงาน
ปองกันฯ สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยูในเทศบัญญัติ
สํานัก
งบประมาณรายจาย
ปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
งานบริหารงาน
2565 หนาที่ 196
ทั่วไป

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 88

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

2 รถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
เอนกประสงค ชนิด 6 ลอ แบบ 2 เพลา
ตอนหนา เปนหัวเกง ชนิดหนาสั่น มี
ประตูเปด-ปด 2 บาน ล็อคไดทั้งสอง
ขาง สามารถนั่งปฏิบัติงานไดไมนอยกวา
3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มี
อุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลัง เปนถัง
บรรทุกน้ํา เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4
จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลัง
แรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา มี
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 7,500
ซีชี ระบบขับเคลื่อน มีเกียรเดินหนา 5
เกียร ถอยหลัง 1 เกียร
- ถังบรรทุกน้ํา ขนาดความจุไมนอยกวา
7,000 ลิตร พื้นสรางดวยเหล็กหนา
ไมนอยกวา 4.5 มม. ดานขางและสวน
อื่น ๆ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
7,000,000 สํานักงานงาน
ปองกันฯ สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยูในเทศบัญญัติ
สํานัก)
ปลัดเทศบาล
(งานปองกัน)

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 196

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 89

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

(ตอ)

สรางดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3.0
มม. มีทางสงน้ํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน
2 ทาน ซาย - ขวา พรอมวาลวเปด-ปด
จํานวน 2 ชุด มีทางสูบน้ําเขาถัง
ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 ทาง ซาย ขวา พรอมวาลวเปด-ปด จํานวน 2 ชุด
ปมสูบน้ําแรงตันสูง เพลาทําดวยสเตน
เลส ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ําและใบพัดทํา
ดวยทองเหลืองหรืออลูมิเนียม ทนทาน
ตอการกัดกรอน และการเกิดสนิมจาก
การใชงาน เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรง
ไหลหนีศูนย (CENTRIFUGAL PUMP)
สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 1,800
ลิตรตอนาที ที่แรงดัน 150 ปอนด/
ตารางนิ้ว และสามารถฉีดน้ําไดไมนอย
กวา 400 ลิตรตอนาที ที่แรงดัน 10
บาร
- สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาว ชนิด
หลอด LED ติดตั้งบนหลังคา จํานวน 1
ชุด

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / 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)

หมายเหตุ

ปลัดเทศบาล
(งานปองกัน)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 90

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

(ตอ)

มีความยาวไมนอยกวา 150
เซนติเมตร ความสูงไมเกิน 15
เซนติเมตร และกวางไมนอยกวา 25
เชนติเมตร ผานมาตรฐาน SAE โดยมี
เอกสารรับรอง และโรงงานผาน
มาตรฐาน ISO จํานวน 1 ชุดติดตั้ง
สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดไฟกระพริบ
แบบแฟลชภายในโคมหลอดชนิด
LED หรือ XENON จํานวน 2 โคม
และแนวนอนมีขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา
20 เมตร ปลายทั้งสองขางของสายมี
ขอตอแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทํา
ดวยทองเหลือยึดติดแนนกับสาย ใน
ขอตอตัวเมียมีสปริงที่ทําดวยสเตนเลส
ปลอดสนิมที่หูดึงทั้ง 2 ขาง (สายสง
น้ําสามารถซอมรูรั่วได โดยระบบ
REPOKIT พรอมสงตัวอยางการซอม
มาสงมอบในวันยื่นประมูล) จํานวน 5
เสน

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / 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)

หมายเหตุ

ปลัดเทศบาล
(งานปองกัน)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 91

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

(ตอ)

- สายสงน้ํา ชนิด 3 ชั้น ทอดวยใย
สังเคราะห (FIBER) ตลอดทั้งเสน
แนวตั้งภายในพนสีกันสนิม หรือสีอีพี
อกซี่ อยางนอย 2 ชั้น ฯลฯ
- ตั้งไวตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา หนาที่ 288
ลําดับที่ 100

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยงาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / 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)

หมายเหตุ

ปลัดเทศบาล
(งานปองกัน)

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 92

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

1 เกาอี้สํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
ขนาด 67 (W) x 70 (D) x 117 (H)
เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ตัวละ
5,800 บาท

11,600

งานบริหารงาน
ทั่วไปสํานัก
ปลัดเทศบาล

2 ตูเหล็ก แบบ 2
บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2
บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน
2 ตู ตูละ 5,900 บาท

11,800

3 ตูเหล็ก แบบ 4
ลิ้นชัก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4
ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) จํานวน 2 ตู ตูละ 6,900 บาท

4 ตูเก็บเอกสาร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บ
เอกสาร 5 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 80
(W) x 40 (D) x 195 (H) x 25 (ลึก)
เซนติเมตร จํานวน 1 ตู

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยูในเทศบัญญัติ
สํานัก)

ปลัดเทศบาล
งานบริหารงาน
ทั่วไป

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 156

งานบริหารงาน
ทั่วไปสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานบริหารงาน
ทั่วไป

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 156

13,800

งานบริหารงาน
ทั่วไปสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานบริหารงาน
ทั่วไป

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 156

7,000

งานบริหารงาน
ทั่วไปสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานบริหารงาน
ทั่วไป

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 157

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 93

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ

5 ตูเหล็กเก็บ
เอกสาร 4 บาน
เปด

รายละเอียดของครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเกบเอก
สาร 4 บานเปด (ชั้นบนเปนกระจก
ชั้นลางทึบ) ขนาดไมนอยกวา 152.3
(W) x40.60 (D) x 88 (H)
เซนติเมตร จํานวน 1 ตู

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

1 เกาอี้สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ขนาด 63
(W) x 74 (O) X 98 (H) เซนติเมตร
มีที่วางแขน มีลอเลื่อน ๆลฯ จํานวน
6 ตัว ตัวละ 2,500 บาทตั้งไวตาม
ราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
12,800

งานบริหารงาน
ทั่วไปสํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยูในเทศบัญญัติ
สํานัก)
งบประมาณรายจาย
ปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
งานบริหารงาน
2565 หนาที่ 157
ทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 อาคารสํานักงาน
สํานัก
อยูในเทศบัญญัติ
ปองกันและ
ปลัดเทศบาล
งบประมาณรายจาย
บรรเทาสาธารณภัย (งานปองกัน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 196

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 94

บัญชีครุภัณฑ
หนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จํานวน 2 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 2,020,000 บาท

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

๑ รถจักรยานยนต 3
ลอ บรรทุก

รถจักรยานยนต 3 ลอ บรรทุก สําหรับ
จัดเก็บกวาดขยะ ในชุมชน และใส
อุปกรณทําความ สะอาด เชน ไมกวาด
เขง ฯลฯเพื่อทําความสะอาดซอกซอย
จํานวน 20 คัน คันละ100,000 บาท
โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 175 ซีซี
4 จังหวะ
2.กระบะทานขนาดไมนอยกวา 1.10
เมตร × 1.60 เมตร × 1.60 เมตร และ
กระบะสามารถยกเททายได
3.น้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา500
กิโลกรัม
4.น้ํามันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินหรือแกส
โซฮอล 91,95 ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / งาน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒,๐๐๐,๐๐๐ (งานรักษาความ กองสาธารณสุขและ
อยูในเทศบัญญัติ
สะอาด)
สิ่งแวดลอม
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
หนาที.่ .............

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 95

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ

๑ ตูเหล็กเก็บเอกสาร

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

- จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน
ชนิดตูตอนบนเปนบานเลื่อนกระจก
ตอนลางเปนตูทึบขนาดประมาณ
91.40(W) × 40.60(D) × 88(H)
เซนติเมตรคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ(มอก)จํานวน 2 ตูๆละ๑๐,๐๐๐
บาท

๒๐,๐๐๐

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / งาน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานธุรการกอง กองสาธารณสุข
อยูในเทศบัญญัติ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
หนาที.่ .............

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 96

บัญชีครุภัณฑ
หนวยงาน สํานักการศึกษา
จํานวน 3 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 71,600 บาท

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อยูในเทศบัญญัติ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา/
งบประมาณ
เทศบาลนคร ฝายกิจการโรงเรียน
รายจายประจําป
/งานกิจการ
พระนครศรีอยุธยา
งบประมาณ พ.ศ.
โรงเรียน
2565 หนาที่
213

เกาอี้บุนวมสําหรับอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ จํานวน
14 ตัว ตัวละ 1,000 บาท ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา (จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด)
เกาอี้โพลีขาเหล็กเปลือกโพลีอยางหนา
ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 50x50x80
ซม. มีปุมรองกันรอยทั้ง 4 ขา จํานวน
60 ตัว ตัวละ 650 บาท ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
(จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด)

14,000

39,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา/
เทศบาลนคร ฝายกิจการโรงเรียน
/งานกิจการ
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียน

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
214

3 บอรดประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธตูกระจกบานเลื่อน
กรอบอลูมิเนียม ขนาดไมนอยกวา
90x120 ซม. จํานวน 3 บอรด บอรด
ละ 6,200 บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (จัดหา
โดยการสืบราคาจากทองตลาด)

18,600

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา/
เทศบาลนคร ฝายกิจการโรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา
/งานกิจการ
โรงเรียน

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่
214

1 เกาอี้บุนวม

2 เกาอี้โพลีขาเหล็ก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 97

บัญชีครุภัณฑ
หนวยงาน กองการประปา
จํานวน 5 รายการ
จํานวนเงินงบประมาณ 1,355,500 บาท

บัญจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร
1 เครื่องสูบน้ําแบบ
ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 60 แรงมา
หอยโขงขนาดไม
นอยกวา 60 แรงมา ฯลฯ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
455,000.-บาท

910,000 โรงผลิตน้ําประปา

กองการประปา
ฝายผลิต

2 เครื่องสูบน้ําแบบ
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร
หอยโขงขนาดไม
ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 30 แรงมา
นอยกวา 30 แรงมา ฯลฯ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
150,000.-บาท

300,000 โรงผลิตน้ําประปา

กองการประปา
ฝายผลิต

พ.ศ. 2564

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 392
อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 392

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 98

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของครุภัณฑ
ที่
ครุภัณฑ

1 รถจักรยานยนต
ขนาด 110 ซีซี

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ

1 พัดลมอุตสาหกรรม
แบบมีขาตั้

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา จํานวน 2 คันๆ ละ
44,400.-บาท

รายละเอียดของครุภัณฑ

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

2 ตูเหล็กแบบ 2 บาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตูๆ ละ
5,900.-บาท

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
88,800

สํานักงานกอง
การประปา

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
39,000 โรงผลิตน้ําประปา
3 แหง

17,700

สํานักงานกอง
การประปา

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป /ฝาย
การเงินและบัญชี
กองการประปา

พ.ศ. 2564

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 391

หนวยงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(กอง / ฝาย / 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
อยูในเทศบัญญัติ
ฝายผลิต
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 390
กองการประปา
ฝายผลิต

อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 หนาที่ 390
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่ 99

