สวนที่ 1 บทนํา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น
แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด
แกทองถิ่นของตน จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่
สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการ
กําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ
๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร
๓) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
๕) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ยอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุ มคุณภาพของการดํ าเนิ นงานเสีย เวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปนการให
ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ
มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง
จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความ
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ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัด สินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการดําเนินการใดๆ ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปน
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบ ไปดวย แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า ว เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ต อ งการดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด ๖ ขอ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการ
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให ป ระชาชนในท องถิ่น ทราบในที่เปดเผยภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ขึ้น
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูล
มาวิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดํ าเนิ น การเก็ บ ขอมูล จากแผนพัฒ นาทองถิ่น สี่ป แผนการดําเนิน การ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ
การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๑) นายปน บุณยานันต
สมาชิกสภาเทศบาล
๒) นายสุธีร สุขพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
๓) นายสุระ การประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
๔) นายบุญเลิศ วิถียุทธ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๕) นางสาวฉลองศรี งามวิไล
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๖) ทองถิ่นอําเภอพระนครศรีอยุธยา
๗) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๘) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๙) นายอเนก บรรพโต
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๐) นางสาวชญาดา สุขจิตร
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๑) นายอิศรานุวัฒน สิงหวรทัต
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๒) นางมนฤดี ทรัพยบุญ
หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. รายงานผลการดําเนินงาน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
“นครประวัติศาสตร เมืองแหงการทองเที่ยว
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการประชาชน
บานเมืองนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี”
ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดวยการสงเสริมสุขภาพอนามัย การจัดการศึกษา การ
สังคม สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส รวมทั้งการสงเสริมการเลนกีฬา
2. สงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ การพาณิชย การลงทุนและการทองเที่ยว
3. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
4. การรั กษาความสะอาด กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย สิ่ง ปฏิ กูล และน้ํา เสี ย รวมทั้ง มลภาวะอื่ น ๆ เพื่ อให มี
สิ่งแวดลอมที่ดี
5. จัดใหมีและบํารุงทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา รวมทั้งสาธารณูปโภค
6. บริหารจัดการองคกรเพื่อใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
7. การป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรีย บรอยและความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
ค. ยุ ท ธศาสตร การพั ฒนา ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธ ยาไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒ นา
ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอย
ง. การวางแผน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟง
ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป
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ช. ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2561
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําป 2561 ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเปนการนําเอา
โครงการที่ ได จั ดลํ า ดับ ความสํา คั ญของโครงการในการแกไขปญหาของทองถิ่น และตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเทศบาล ซึ่งไดกําหนดใหตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาจัดทํารายละเอียดโครงการใหอยูในลักษณะที่พรอมจะ
ดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณประจําป
ดังนั้นการปฏิบัติตามแผนจึงไมสามารถบรรลุผลได 100 % จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2561 มีโครงการที่ไดรับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2561 จํานวน 115 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.57 ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.
2561 .แลยั ง มี โ ครงการตามแผนพั ฒ นาซึ่ ง มี โ ครงการที่ ดํ า เนิ น การเพี ย ง 53 โครงการ ของโครงการที่ ไ ด รั บ
งบประมาณฯ และคิดเปน 46.09 % ในภาพรวมแลวยังมีโครงการที่กันเงินไวดําเนินการในปถัดไปจํานวน 20
โครงการ คิดเปนรอยละ 17.39 ของโครงการทั้งหมด และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการจํานวน 42 โครงการ คิดเปน
รอยละ 36.52 ของโครงการที่ไดรับงบประมาณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไมสามารถนําโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ มาดําเนินการให
บรรลุผลได 100 % เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการบางโครงการเปนโครงการอื่น ที่มีความจําเปนและเรงดวน
มากกว า โครงการเดิ ม นอกจากนี้ ยั ง มี ขอ จํากั ดทางด านงบประมาณดา นรายไดของเทศบาล ซึ่ง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจัดเก็บเองในปจจุบันมีรายไดไมเพียงพอในการนํามาจัดทําโครงการพัฒนาของเทศบาล จึงทําให
ตองพึ่งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและทําใหมีบางโครงการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่
กําหนดไว
แนวทางแกไข
1. รณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาลและกิจการรานคาตาง ๆ ใหความรวมมือในการเสียภาษีแก
เทศบาลฯ
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
4. พัฒนาประสิทธิภ าพการทํางานของบุคลากรของเทศบาล โดยจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรูตาง ๆ
5. จัดชุมชนสัมพันธใหเชาถึงกลุมประชากรเพื่อทราบถึงปญหาเรงดวนและความตองการ
*********************************************

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรอยละของจํานวนโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําป พ.ศ. 2561
รายการที่ดําเนินการติดตามฯ
จํานวนโครงการ
รอยละ
จํานวนงบประมาณ
รอยละ
แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05 (เงินอุดหนุน)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
รวม
โครงการที่ไมไดรับงบประมาณ
แบบ ผ01
ตามขอบัญญัติ
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05 (เงินอุดหนุน)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
รวม
รวมโครงการตามแผนพัฒนา
แบบ ผ01 (เงินอุดหนุน)
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) สําหรับเทศบาลดําเนินการ
ประจําป 2561
แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
รวม
โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณดําเนินการประจําป
2561 (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ)

106

47.53

177,870,600.00

17.87

9

4.04

217,558,300.00

21.85

115
101

51.57
45.29

395,428,900.00
208,421,000.00

39.72
20.94

7

3.14

391,628,800.00

39.34

108
207

48.43
92.8251121

600,049,800.00
386,291,600.00

60.28
38.80460727

16

7.17488789

609,187,100.00

61.19539273

223

100

995,478,700.00

100
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบรอยละของจํานวนโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2561
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจําป พ.ศ. 2561
รายการที่ดําเนินการติดตามฯ
โครงการไดดําเนินการและ
เบิกจายแลว

แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05 (เงินอุดหนุน)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
รวม
โครงการกันเงินไวดําเนินการในป แบบ ผ01
ถัดไป
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05 (เงินอุดหนุน)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
รวม
โครงการที่ไมไดดําเนินการ
แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05 (เงินอุดหนุน)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
รวม
รวมทั้งสิ้น
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามป ประจําป 2561

จํานวนโครงการ

รอยละ

จํานวนงบประมาณ

รอยละ

51

44.35

136,695,912.00

36.31

2

1.74

15,159,699.00

4.03

53

46.09

151,855,611.00

40.34

15

13.04

17,707,900.00

4.70

5

4.35

148,240,000.00

39.38

20

17.39

165,947,900.00

44.08

40

34.78

13,638,000.00

3.62

2

1.74

45,000,000.00

11.95

42
115

36.52
100

58,638,000.00
376,441,511.00

15.58
100

1) โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้งสิ้น จํานวน จํานวน 959 โครงการ งบประมาณ 3,973,814,040 บาท
2) โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ประจําป 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 223 โครงการ งบประมาณ 995,478,700 บาท
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3) โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 2561 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ) จํานวน 115 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.57 ของโครงการตามแผนพัฒนา
ประจําป 2561 งบประมาณ 395,428,900 บาทคิดเปนรอยละ 39.72 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาประจําป 25614)
4) โครงการที่ไมไดรับงบประมาณตามขอบัญญัติ จํานวน 108 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.43 ของโครงการตามแผนพัฒนาประจําป 2561 งบประมาณ 600,049,800บาท
คิดเปนรอยละ 60.28 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาประจําป 25614)
5) โครงการที่ดําเนินการแลวจํานวน 53 โครงการ คิดเปนรอยละ 46.09 ของโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 2561 งบประมาณ 151,855,611 บาทคิด
เปนรอยละ 40.34 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 2561)5)
6) โครงการที่กันเงินไวดําเนินการในปถัดไปจํานวน 20โครงการ คิดเปนรอยละ 17.39 ของโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 2561 งบประมาณ
165,947,900 บาทคิดเปนรอยละ 44.08 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 25616)
7) โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 42 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.52 ของโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 2561 งบประมาณ 58,638,000บาทคิด
เปนรอยละ 15.58 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการประจําป 2561
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เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) จํานวน โครงการ
งบประมาณ บาท โดยแยกเปนรายยุทศาสตร ดังนี้
2561
2562
2563
2564
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
1.การพัฒนาดานการสงเสริมและ
แบบ ผ01
118 145,845,200 184
173,073,200 141 159,789,200 148 157,288,200
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05
4 225,607,100
7
195,160,000
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
10
26,790,000
12
32,044,400
11
27,290,000
11
27,290,000
2.การพัฒนาเสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
และการทองเที่ยว
แบบ ผ05
1
5,500,000
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
3.การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต แบบ ผ01
6
7,200,000
6
7,600,000
6
7,600,000
6
7,600,000
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
4.การพัฒนาดานบริหารจัดการและการ แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
แบบ ผ01
5.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
6.การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร แบบ ผ01
จัดการ
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
7.การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน แบบ ผ01
และการรักษาความสงบเรียบรอย
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
รวม

7

14,250,000

6

13,850,000

5

13,750,000

5

13,750,000

3

61,000,000

36

164,937,400

36

45,731,040

16

35,671,900

8

18,620,000

8

317,080,000

21

1,528,300,400

4

229,530,000

2

210,000,000

16

10,169,000

14

7,159,000

14

7,159,000

14

7,159,000

14

17,100,000

23

24,380,000

18

17,790,000

18

10,750,000

223

995,478,700

309

2,027,298,040

215 498,580,100 212 452,457,200
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 106 โครงการ เปนเงิน
งบประมาณ 177,870,600 บาท และไดรับเงินอุดหนุนจํานวน 9 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 217,558,300 บาท ซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ตารางแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนโครงการที่เทศบาล
ฯดําเนินการเอง
(แบบ ผ 01)

ยุทธศาสตร

งบประมาณที่ไดรับ
อนุมัต(ิ งบทั่วไป)

จํานวนโครงการที่ประสาน
โครงการพัฒนาจังหวัด
(แบบ ผ 05)

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
(เงินอุดหนุน)

1.การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

61

142,622,200

2.การพัฒนาเสริมสรางสังคม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

1

100,000

1

3.การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.การพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4

2,700,000

0

4

5,600,000

2 43,000,000

22

20,698,400

4 89,940,000

6.การพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

9

4,900,000

-

-

7.การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

5

1,250,000

-

-

รวม

106

177,870,600

2 79,173,300

9

5,445,000
-

217,558,300

รวมทั้งหมด จํานวน 115 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 395,428,900 บาท
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ฉ. การใชจายงบประมาณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ และครุภัณฑตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนก
ไดตามนี้ 1. โครงการทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ (รวมเงิอุดหนุน) จํานวน 115 โครงการ เปนเงิน 395,428,900 บาท
2. โครงการไดดําเนินการและเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 53 โครงการ เปนจํานวนเงิน 151,855,611 บาท
3. โครงการกันเงินไวดําเนินการในปถัดไป
จํานวน 20 โครงการ เปนจํานวนเงิน 165,947,900 บาท
4. โครงการที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน 42 โครงการ เปนจํานวนเงิน 58,638,00 บาท รายละเอียดสามารถจําแนกตามยุทธศาสตรตามตารางตอไปนี้
ตารางสรุปผลโครงการที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําป พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (ป2561)
โครงการ
118

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไดอนุมัติ
งบประมาณ

บาท
โครงการ
145,845,200
61

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ดําเนินการแลว

บาท
โครงการ
142,622,200
37

1.การพัฒนาดาน
การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาจังหวัด

4

225,607,100

2

79,173,300

2.การพัฒนา
เสริมสรางสังคม
เศรษฐกิจ และการ
ทองเที่ยว

แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ

10

26,790,000

1

100,000

แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาจังหวัด

1

5,500,000

1

5,445,000

1

6

7,200,000

4

2,700,000

2

3.การพัฒนาดาน
แบบ ผ01
ศิลปวัฒนธรรมจารีต สําหรับเทศบาลดําเนินการ
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1

-

จํานวนโครงการและ
งบประมาณกันเงินไว
ดําเนินการในปถัดไป

บาท
โครงการ
123,288,014
10,173,300

-

1

บาท

-

69,000,000

-

-

4,986,399

-

-

511,840

-

-

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไมไดดําเนินการ
โครงการ
24
-

บาท
6,450,000
-

1
-

100,000
-

2

1,800,000
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ตารางสรุปผลโครงการที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําป พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร
4.การพัฒนาดาน
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาจังหวัด

5.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (ป2561)
โครงการ
7

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไดอนุมัติ
งบประมาณ

บาท
โครงการ
14,250,000
4

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ดําเนินการแลว

บาท
โครงการ
5,600,000
2

บาท
โครงการ
5,117,633
-

3

นางสาวอินทิรา

2

43,000,000

แบบ ผ01
สําหรับเทศบาลดําเนินการ

36

164,937,400

22

20,698,400

แบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาจังหวัด

8

317,080,000

4

89,940,000

6.การพัฒนาดาน
แบบ ผ01
การเมืองการบริหาร สําหรับเทศบาลดําเนินการ
จัดการ

16

10,169,000

9

4,900,000

7.การพัฒนาดาน
แบบ ผ01
การจัดระเบียบ
สําหรับเทศบาลดําเนินการ
ั
รวมโครงการตามแบบ
ผ01

14

17,100,000

5

1,250,000

207

386,291,600

106

177,870,600

51

136,695,912

15

รวมโครงการตามแบบ ผ05
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

16

#VALUE!

9

217,558,300

2

15,159,699

รวมทั้งหมด

223

934,478,700

115

395,428,900

53

151,855,611

สําหรับเทศบาลดําเนินการ

-

จํานวนโครงการและ
งบประมาณกันเงินไว
ดําเนินการในปถัดไป

-

6
-

1,907,500
-

4

-

5,870,925

-

บาท
-

จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไมไดดําเนินการ
โครงการ
2
-

บาท
200,000

2

34,300,000

-

15

17,707,900

1

1,238,000

2

44,940,000

2

45,000,000

-

-

5

2,600,000

-

-

5

1,250,000

17,707,900

40

13,638,000

5

148,240,000

2

45,000,000

20

165,947,900

42

58,638,000

ตารางสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อครุภัณฑตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่ไดรับงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561
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จํานวนครุภัณฑ
ทั้งหมด (รายการ)

104

ดําเนินการจัดซื้อแลว

กันเงินไวดําเนินการในปถัดไป

ไมไดดําเนินการจัดซื้อ

จํานวนงบประมาณ (บาท)
งบประมาณ

รายการ

19,688,300

62

4,507,439

รายการ

26

งบประมาณ

8,774,800

งบประมาณ

รายการ

16

6,079,300
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รายงานจํานวนครุภัณฑที่ไดรับงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

ที่

ครุภัณฑ

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เกาอี้สํานักงาน

16,800

16,800

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก

31,600

31,600

กองคลัง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

3 เกาอี้บุนวม

12,000

12,000

กองคลัง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

4 เกาอี้แถวเหล็ก 4 ที่นั่ง

36,400

36,400

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5 เครื่องปรับอากาศ

97,200

97,200

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

6 ตูเหล็กเก็บเอกสาร

66,000

66,000

กองคลัง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

7 ตูเหล็ก

16,500

16,500

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

8 เครื่องปรับอากาศ

40,000

40,000

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

9 เกาอี้บุนวมมีพนักพิงทรงสูง

66,000

66,000

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

10 โตะทํางานเหล็ก

45,000

45,000

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

11 เกาอี้สํานักงาน

5,000

5,000

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

12 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟา

18,000

17,762

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

13 ตูเหล็ก

11,000

11,000

กองวิชาการและ
แผนงาน
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองวิชาการและ
แผนงาน
สํานักปลัดเทศบาล

5,400

5,400

สํานักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

14 โตะหนาขาว
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ประเภทครุภัณฑ
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงาน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่

ครุภัณฑ

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 เครื่องปรับ อากาศ

30,600

30,495

สํานักปลัดเทศบาล

16 ตูเก็บเอกสาร

11,000

11,000

สํานักปลัดเทศบาล

17 ตูล็อกเกอร

7,000

7,000

สํานักปลัดเทศบาล

18 ตูเหล็กชนิด 2 บาน

22,000

22,000

สํานักการศึกษา

แผนงานการศึกษา

19 เกาอี้บุนวมขาเหล็ก

30,000

30,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

20 เครื่องปรับอากาศ

129,600

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

21 โตะประชุมพรอมเกาอี้

65,000

65,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

22 เกาอี้เลคเซอรไมขาเหล็ก

60,000

60,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

23 โตะเกาอี้พนักงานครู คศ.๓

40,000

40,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

24 เครื่องปรับอากาศ

153,600

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

25 ตูเหล็กชนิด 2 บาน

55,000

55,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

26 ชุดรับแขกบุหนัง

35,000

35,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

27 เกาอี้โพลีขาเหล็ก

50,000

50,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

28 โตะหนาขาว

57,000

57,000

สํานักการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

29 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู

64,800

64,200

กองสาธารณสุข

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

30 ตูเหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก

16,500

16,500

กองสาธารณสุข

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

31 ตูเหล็กเก็บเอกสาร

4,300

4,300

กองสาธารณสุข

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

32 ตูเหล็กเก็บเอกสาร

20,000

129,600

สํานักการศึกษา

153,600

สํานักการศึกษา

20,000
กองสาธารณสุข
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ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

ที่

ครุภัณฑ

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

33 ตูเหล็ก 2 บาน

16,500

16,500

กองชาง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

34 ตูเหล็กเก็บเอกสาร

12,000

12,000

กองชาง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

35 ตูเก็บเอกสาร

12,000

12,000

กองชาง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

36 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด2400 บีทียู

97,200

97,200

กองชาง

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

37 เครื่องปรับอากาศ

64,800

50,000

กองสวัสดิการสังคม

38 โตะทํางานเหล็ก

45,000

45,000

กองสวัสดิการสังคม

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานการพาณิชย

100,000

99,510

กองการประปา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการพาณิชย

39 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอล
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผนตอนาที
40 จัดซื้อตูเหล็ก ๒ บาน

16,500

16,500

กองการประปา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการพาณิชย

41 จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต ชนิด ๒ ชั้น

12,800

12,800

กองการประปา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการพาณิชย

42 ตูแชน้ําดื่ม 1 ประตู

17,000

17,000

กองการประปา

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข

43 เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ

25,000

24,824

กองสาธารณสุข

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน

44 ไฟฉุกเฉิน

29,000

29,000

สํานักปลัดเทศบาล

45 แคลมมิเตอร ขนาด 1,000 A AC และ
DC พรอมพรอป วัดกระแสแบบสาย
คลอง lFlex ฯลฯ จํานวน 1 เครื่อง

30,000

26,900

กองชางสุขาภิบาล

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แผนงานการพาณิชย

46 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่

113,000

113,000

กองการประปา
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ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ

ที่

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

หนวยงาน

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

29,000

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว แผนงานการศึกษา

47 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด
๒ กอก
48 เตาอบขนมระบบแก็ส

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว แผนงานเคหะและชุมชน

49 รถตัดหญา 4 ลอ

50,000

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

แผนงานเคหะและชุมชน

50 - ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น2 หัว
กอก ประเภทถังคว่ํา รูปทรงแข็งแรง
ปลอดภัยไรสารตะกั่ว จํานวน 1 เครื่อง

4. ประเภทครุภัณฑกอสราง

แผนงานการพาณิชย

51 รอกไฟฟา ขนาด 3 ตัน

470,000

423,950

กองการประปา

4. ประเภทครุภัณฑกอสราง

แผนงานการพาณิชย

52 หัวทุบพรอมอุปกรณ

500,000

465,000

กองการประปา

4. ประเภทครุภัณฑกอสราง

แผนงานการพาณิชย

53 เครื่องปมจายสารเคมี

175,500

175,491

กองการประปา

4. ประเภทครุภัณฑกอสราง

แผนงานเคหะและชุมชน

54 - เครื่องตบดิน จํานวน 2 เครื่องๆ 21,000

42,000

5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

55 รถจักรยานยนต

44,000

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข

56 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
57 รถจักรยานยนต

แผนงานเคหะและชุมชน

58 รถบรรทุกเครื่องยนตดีเซล ขนาด1 ตัน

แผนงานเคหะและชุมชน

59 รถกระเชาอเนกประสงค

บาท

26,000

รับผิดชอบหลัก

30,000

กองสาธารณสุข
30,000

50,000

กองชาง

7,000

7,000

42,000
44,000

952,000
39,000

สํานักการศึกษา
กองชาง

กองชาง
กองคลัง

762,000
39,000

สํานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุข

952,000

952,000

กองชาง

3,000,000

3,000,000

กองชาง
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ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

ครุภัณฑ

ที่

5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

แผนงานเคหะและชุมชน

60 จัดซื้อรถยนตบรรทุกเครื่องยนตดีเซล
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอแบบ
ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

6. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
6. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน

6. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
6. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

957,000

952,000

61 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

15,000

15,000

สํานักปลัดเทศบาล

62 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 7 แรงมา

25,000

25,000

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

63 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 5 แรงมา

15,000

15,000

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

64 เลื่อยยนต

40,000

40,000

กองชาง

7. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร แผนงานการศึกษา

65 เครื่องเลนดีวีดี

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป

66 คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

70,000

69,550

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป

67 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

29,600

29,425

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป

68 เครื่องคอมพิวเตอร

142,200

140,400

กองคลัง

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป

69 เครื่องพิมพดีด

55,300

54,677

กองคลัง

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป

70

72,000

70,000

กองคลัง

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป

71 เครื่องคอมพิวเตอร

30,000

26,697

สํานักปลัดเทศบาล

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา

72 คอมพิวเตอรสํานักงานพรอมอุปกรณ
จํานวน 30 ชุด

-จัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 3มี
ความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4
ไดไมนอยกวา 60 ppm จํานวน 2
เครื่อง เครื่องละ 36,000 บาท

7,000

กองชาง

480,000

7,000

สํานักการศึกษา
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองสาธารณสุข

480,000

สํานักการศึกษา
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ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา

ที่

ครุภัณฑ

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

รับผิดชอบหลัก

32,000

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา

73 เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานพรอม
อุปกรณเครื่องพิมพ จํานวน 2 ชุด
74 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED

12,000

12,000 สํานักการศึกษา

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา

75 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED

12,000

12,000 สํานักการศึกษา

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานสาธารณสุข

76 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

55,500

55,159

กองสาธารณสุข

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานเคหะและชุมชน

77 คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

30,000

29,500

กองชางสุขาภิบาล

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการพาณิชย

46,000

46,000

กองการประปา

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการพาณิชย

78 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครยา
79 เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA

8,400

8,400

กองการประปา

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการพาณิชย

80 เครื่องพิมพใบเสร็จแบบยอ

32,100

32,100

กองการประปา

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการพาณิชย

81 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิดLED ขาวดํา

41,000

41,000

กองการประปา

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการพาณิชย

82

66,300

66,300

กองการประปา

9. ประเภทครุภัณฑการศึกษา

แผนงานการศึกษา

83 โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถม

120,000

120,000

สํานักการศึกษา

9. ประเภทครุภัณฑการศึกษา

แผนงานการศึกษา

84 โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับมัธยม

130,000

130,000

สํานักการศึกษา

9. ประเภทครุภัณฑการศึกษา

แผนงานการศึกษา

85 โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับอนุบาล

60,000

ชนิด Network แบบที่ 3
(40 หนา/นาที)

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน(จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน 3 ชุดๆละ
16,000.-บาท
- เครื่องพิมพชนิด เลเซอร หรือชนิดLED ขาวดํา
(18 หนา /นาที) จํานวน 3 เครื่องๆละ
3,300.-บาท
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ( 480
Watts) จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 2,800.-บาท

32,000

หนวยงาน
สํานักการศึกษา

60,000
สํานักการศึกษา
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ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
10. ประเภทครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง
11. ประเภทครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป
11. ประเภทครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา

11. ประเภทครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป
11. ประเภทครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป

ครุภัณฑ

ที่

86 หัวฉีดปนไรแรงสะทอนแบบฟอกซไฟเตอร
87 รถยนตบรรทุก(ดีเซล)

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)
160,000

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

160,000

2,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดเทศบาล
2,481,000

สํานักปลัดเทศบาล

88 หนากากปองกันควันพิษ

20,000

20,000

สํานักปลัดเทศบาล

89 ทอแยกสาม

30,000

30,000

สํานักปลัดเทศบาล

90 ทอดูดตัวหนอน

30,000

30,000

สํานักปลัดเทศบาล

135,000

135,000

สํานักปลัดเทศบาล

24,000

24,000

สํานักปลัดเทศบาล

91 สายสงน้ําดับเพลิง
92 ทอดูด
93 เครื่องดนตรีชุดวงโยธวาทิตจํานวน 1 ชุด
ใหกับโรงเรียนชุมชนปอมเพชร
94 เครื่องดนตรีชุดวงโยธวาทิตจํานวน 1 ชุด
ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

1,869,000

1,869,000 สํานักการศึกษา

1,939,500

1,939,500 สํานักการศึกษา

แผนงานการศึกษา

95 เครื่องดนตรีชุดวงดุริยางคจํานวน 1 ชุด และ

1,450,000

1,450,000 สํานักการศึกษา

แผนงานการศึกษา

96 เครื่องดนตรีชุดวงดุริยางคจํานวน 1 ชุด
ใหกับโรงเรียนวัดเขียน

321,500

321,500 สํานักการศึกษา

แผนงานการศึกษา

เครื่องแตงกายนักดนตรี จํานวน 30 ชุดใหกับ
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง
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ประเภทครุภัณฑ

แผนงาน

ที่

ครุภัณฑ

งบประมาณที่
ไดรับ(บาท)

ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ไมไดดําเนินการ
ในปถัดไป

รับผิดชอบหลัก

11. ประเภทครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป

แผนงานการศึกษา

97 จัดซื้อเครื่องดนตรีชุดวงดุริยางค จํานวน
1 ชุด และเครื่องแตงกายนักดนตรี
ใหกับโรงเรียนวัดศาลาปูน

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

98 - ปมลมขนาดไมนอยกวา 150 ลิตร
มอเตอรไมต่ํากวา 5 แรงมา ใชไฟ 3
สายพรอมอุปกรณจํานวน 1 เครื่อง

80,000

80,000

กองชาง

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

99 เครื่องปนไฟชนิดติดเครื่องยนต ใชเชื่อม
โลหะได ขนาดไม นอยกวา 5 กิโลวัตต
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

64,000

64,000

กองชาง

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

10,000

10,000

กองชาง

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

100 - ตูชารจแบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา90
โวลท 100 แอมป พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง
101 - เครื่องเชื่อมโลหะดิจิตอล ขนาดไมนอย
กวา 200 แอมป พรอมอุปกรณจํานวน
1 เครื่อง

20,000

20,000

กองชาง

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

5,000

5,000

กองชาง

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

4,500

4,500

กองชาง

12. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

102 - เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 4 นิ้ว พรอมใบ
ตัด ใบเจียร จํานวน 1 เครื่อง
103 - สวานไฟฟาเจาะเหล็กเจาะไม ขนาด
3/8 นิ้ว (3 หุน) พรอมดอกสวาน จํานวน
1 เครื่อง
104 - มอเตอรหินเจียร (ชนิดติดตั้งแทน)
ขนาด 8 นิ้ว ติดตั้งหินเจียร 2 ดาน
(ละเอียด-หยาบ) จํานวน 1 เครื่อง

8,500

8,500

กองชาง

รวมทั้งหมด

104

234,300

หนวยงาน

ผลการติดตามและประเมินผล

19,688,300

234,300 สํานักการศึกษา

4,507,439 8,774,800 6,079,300
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รายงานโครงการที่ไดรับงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ลําดั
บที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
10 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
11 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
9

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบกลาง

สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

งบกลาง

เสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพล
ภาพ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

งบกลาง

สังคมสงเคราะห สงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือนรอน
สังคมสงเคราะห สงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย
สังคมสงเคราะห จัดหารถเข็นสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส
สังคมสงเคราะห ซอมแซมที่อยูอาศัยแกคนพิการและผูดอยโอกาส
สรางความ
จัดแขงกีฬาชุมชน
เขมแข็งของชุมชน

สาธารณสุข

เสริมสรางภูมิคุมกันโรค

สาธารณสุข

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

สาธารณสุข

รณรงคปองกันและควบคุมโรคมือ เทาปาก

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

49,549,200 กองสวัสดิการ
สังคม
10,560,000 กองสวัสดิการ
สังคม
90,000 กองสวัสดิการ
สังคม
200,000 กองสวัสดิการ
สังคม
80,000 กองสวัสดิการ
สังคม
69,000 กองสวัสดิการ
สังคม
80,000 กองสวัสดิการ
สังคม
200,000 กองสวัสดิการ
สังคม

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ

47,452,800
8,563,200
72,000
143,326
33,000
69,000
80,000
200,000

30,000 กองสาธารณสุข

30,000

200,000 กองสาธารณสุข

200,000

20,000 กองสาธารณสุข

20,000
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

12 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
13 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
14 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
15 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
16 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
17 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
18 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
19 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
20 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
21 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
22 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
23 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

50,000 กองสาธารณสุข

50,000

สาธารณสุข

ควบคุมปองกันโรคติดตอในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
รณรงคปองกันและควบคุมโรคเอดส

50,000 กองสาธารณสุข

50,000

สาธารณสุข

อนามัยโรงเรียน

60,000 กองสาธารณสุข

58,970

สาธารณสุข

เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด

60,000 กองสาธารณสุข

59,990

สาธารณสุข

รณรงคการตรวจเตานมดวยตนเองและตรวจคัดกรองหาผูปวย
โรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกกลุมสตรีอายุ 30-60 ป

50,000 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนและใหความรูใน
ผูปวยเบาหวาน
สุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร

40,000 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข
สาธารณสุข

39,787

50,000 กองสาธารณสุข

50,000

50,000 กองสาธารณสุข

50,000

สาธารณสุข

40,000 กองสาธารณสุข

39,985

สาธารณสุข

จัดทําสื่อใหความรูดานสงเสริมสุขภาพ

50,000 กองสาธารณสุข

49,900

สาธารณสุข

ออกหนวยบริการสาธารณสุขชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ
บริการรักษาทันตกรรมสงเสริม และปองกันทันต
สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล

100,000 กองสาธารณสุข
60,000 กองสาธารณสุข

ไมไดดําเนินการ

50,000

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
พัฒนาศักยภาพแกนนํา อย.นอยในโรงเรียน

สาธารณสุข

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

100,000
60,000
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

24 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
25 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
26 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
27 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
28 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
29 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
30 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
31 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
32 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
33 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
34 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
35 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ

สาธารณสุข

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

975,000 กองสาธารณสุข

การพาณิชย

ควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพศเมียโดยวิธี
ศัลยกรรมในพื้นที่ทองเที่ยว
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
สมทบเงินใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
การแขงขันทางวิชาการกลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาล

200,000 กองสาธารณสุข

200,000

200,000 กองสาธารณสุข

200,000

การพาณิชย
งบกลาง
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

การศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลการพัฒนา
ระบบสาระสนเทศ
คัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาและครูดีเดนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล
จัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคกลาง
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับกลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถิ่นที่ 1
(
การแข
งขันทักษะทางวิ) ชาการงานศิลปหัตถกรรม
ภาคกลางและภาคตะวันออก

975,000

1,500,000 กองสาธารณสุข

1,445,094

100,000 สํานักการศึกษา

93,120

10,000 สํานักการศึกษา

10,000

30,000 สํานักการศึกษา

4,527

200,000 สํานักการศึกษา

297,140

30,000 สํานักการศึกษา

13,510

100,000 สํานักการศึกษา

195,940

30,000 สํานักการศึกษา

16,320

100,000 สํานักการศึกษา

26,460
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ

36 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
37 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา

จัดทําขอสอบปลายปและวิเคราะหขอสอบกลุม
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

50,000 สํานักการศึกษา

การศึกษา

การประชุมเยี่ยมชมสถานศึกษาของคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับเทศบาล

50,000 สํานักการศึกษา

38 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
39 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
40 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา

นิเทศทางการศึกษาทางวิชาการกลุมโรงเรียน

30,000 สํานักการศึกษา

30,000

การศึกษา

อบรมผูนํานักเรียน

100,000 สํานักการศึกษา

100,000

การศึกษา

250,000 สํานักการศึกษา

41 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
42 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
43 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
44 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
45 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
46 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
47 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา

ศึกษาและรณรงคเพื่อตอตานปองกันการใชยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศ
ไทย)
สงเสริมทักษะอานออกเขียนไดในสถานศึกษาแบบ
บูรณาการ
เสริมทักษะการอานการเขียนภาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทุกระดับชั้น
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
รักการอานใหนักเรียนไดฝก ปฏิบัติการอานที่
ถูกตองตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วันเด็กแหงชาติ

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

แขงขันคนเกงกลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับ
เทศบาล
ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา/งานวิจัยและ
การประกวดโครงงานกลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาล

50,000
21,530

249,800

400,000 สํานักการศึกษา

400,000

400,000 สํานักการศึกษา

400,000

400,000 สํานักการศึกษา

400,000

400,000 สํานักการศึกษา

400,000

400,000 สํานักการศึกษา

400,000

150,000 สํานักการศึกษา

150,000

100,000 สํานักการศึกษา

99,908
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

แผนงาน

48 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา

49 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
50 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
51 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
52 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา

53 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
54 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
55 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
56 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
57 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
58 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
59 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาเพิ่มทักษะและสมรรถนะผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

100,000 สํานักการศึกษา

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ

73,960

เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา

350,000 สํานักการศึกษา

350,000

การศึกษา

เขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา

350,000 สํานักการศึกษา

350,000

การศึกษา

ชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ

100,000 สํานักการศึกษา

การศึกษา

อบรมและพัฒนาดูงานภายในประเทศและ
ตางประเทศของผูบริหารเทศบาลพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล

การศึกษา

สนับสนุน คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

28,550,000 สํานักการศึกษา 19,573,950

การศึกษา

อาหารกลางวัน

28,102,000 สํานักการศึกษา 27,630,120

การศึกษา

ภารกิจถายโอนโครงการอาหารเสริม(นม)

14,168,200 สํานักการศึกษา 15,070,852

การศึกษา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดินเทาอาคารอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับประเทศ

การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ั

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับภาค

2,880

2,000,000 สํานักการศึกษา

2,000,000

300,000 สํานักการศึกษา

300,000

433,800 สํานักการศึกษา

433,800

400,000 สํานักการศึกษา

427,145

400,000 สํานักการศึกษา

400,000
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

60 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
61 การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

ศาสนา
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธ
วัฒนธรรมและ
สรางความ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
เขมแข็งของชุมชน สถานศึกษา

62 การพัฒนาเสริมสราง สังคม
บริหารงานทั่วไป จัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก
เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง
63 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต การศาสนา
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

64 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต การศาสนา

จัดงานประเพณีสงกรานตกรุงเกา

65 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต การศาสนา

จัดงานวันขึ้นปใหม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

66 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีต บริหารงานทั่วไป จัดงานวันสําคัญทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ตางๆ
67 การพัฒนาดานบริหารจัดการและ บริหารงานทั่วไป โครงการ ทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
“จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา”

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

200,000 สํานักการศึกษา
200,000 กองสวัสดิการ
สังคม
100,000

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ
200,000

200,000

สํานักปลัด

100,000

800,000 สํานักการศึกษา

800,000

1,000,000 สํานักการศึกษา

1,000,000

400,000 สํานักการศึกษา

329,600

500,000

สํานักปลัด

182,240

400,000

สํานักปลัด

342,826

สิ่งแวดลอม

68 การพัฒนาดานบริหารจัดการและ

เคะและชุมน

คัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป

100,000 กองสาธารณสุข

100,000

69 การพัฒนาดานบริหารจัดการและ

เคะและชุมน

คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไป

100,000 กองสาธารณสุข

100,000

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

70 การพัฒนาดานบริหารจัดการและ

เคะและชุมน

จางเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชนทํา
ความสะอาด กวาดทางเทากวาดตลาด กวาดถนน และ
ที่ทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล

71 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพาณิชย

258,000 กองการประปา

258,000

72 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพาณิชย

355,000 กองการประปา

355,000

73 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพาณิชย

คาปรับปรุงซอมแซมระบบลางอัตโนมัติของถังกรอง
ทรายลางยอนอัตโนมัติกําลังผลิต 200 ลบ.ม./ชม.
คาปรับปรุงซอมแซมระบบลางอัตโนมัติของถังกรอง
ทรายลางยอนอัตโนมัติกําลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม.
คาปรับปรุงซอมแซมระบบลางอัตโนมัติของถังกรอง
ทรายลางยอนอัตโนมัติกําลังผลิต 400 ลบ.ม./ชม.

570,000 กองการประปา

570,000

74 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา

กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตซอยสเต็กบานขุน
ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนวัด
กุฎีทอง
กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยอุดมศิลป

378,400

กองชาง

378,400

1,320,000

กองชาง

1,320,000

373,000

กองชาง

373,000

1,335,000

กองชาง

1,335,000

1,283,000

กองชาง

1,283,000

411,000

กองชาง

411,000

62,000

กองชาง

62,000

3,427,000

กองชาง

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

75 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
76 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
77 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
78 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
79 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
80 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
81 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน ซอย
8
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน ซอย
โรงงานสุรา 1
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนน ซอย
โรงงานสุรา 2
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน เยื้อง
โรงงานสุรา 1 - 2
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน
หอรัตนไชย 4

5,000,000 กองสาธารณสุข

ผลการติดตามและประเมินผล
ไมไดดําเนินการ

4,774,806

3,427,000
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

82 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
83 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
84 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
85 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
86 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
87 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
88 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
89 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
90 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
91 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
92 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
93 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารจัดการ
94 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารจัดการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน จัก
พรรดิ์
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน ซอย
ชุมชนหลังวัดตึก
กอสรางเสริมผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีต
ชุมชนคลองแกลบพรอม ทอลอดเหลี่ยม
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน สาย
วัดศาลาปูน- สุดเขต เทศบาลฯ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีต ถนน
ซอยชุมชนบานเกาะ หมูท1ี่
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน
ชุมชนคลองทราย
ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟลทติกคอนกรีตถนน ซอย
โรงถาน
บํารุงและปรับปรุงสิ่งกอสราง

3,172,000

กองชาง

100,000

กองชาง

770,000

กองชาง

770,000

1,888,000

กองชาง

1,888,000

1,238,000

กองชาง

160,000

กองชาง

998,000

กองชาง

500,000

สํานักปลัด

ซอมแซมสะพานขามคลองทอ

1,100,000

กองชาง

780,500

800,000

กองชาง

800,000

โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง
(บริเวณโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ)

งบกลาง
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการจราจร
บริหารงานทั่วไป เผยแพรประชาสัมพันธเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
บริหารงานทั่วไป ประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

ไมไดดําเนินการ

3,172,000
100,000

1,238,000
160,000
998,000
497,000

200,000 สํานักปลัด
677,500
1,000,000 กองวิชาการ
856,736
และแผนงาน
500,000 กองวิชาการ
155,865
และแผนงาน
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ

95 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารจัดการ

สรางความ
เทศบาลพบผูนําชุมชน
เขมแข็งของชุมชน

300,000 กองสวัสดิการ
สังคม

300,000

96 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารจัดการ

สรางความ
จัดทําแผนชุมชน
เขมแข็งของชุมชน

300,000 กองสวัสดิการ
สังคม

300,000

97 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

บริหารงานทั่วไป ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

จัดการ
98 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
จัดการ
99 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
จัดการ

1,000,000

สํานักปลัด

บริหารงานทั่วไป จัดงานวันเทศบาลและวันทองถิ่นไทย

300,000

สํานักปลัด

บริหารงานทั่วไป จัดงานบําเพ็ญกุศลวันคลายวันพระราชสมภพ

500,000

สํานักปลัด

500,000

สํานักปลัด

500,000

สํานักปลัด

500,000

350,000

สํานักปลัด

350,000

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
100 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร บริหารงานทั่วไป คาใชจายในการจัดพิธีหรือโครงการกิจกรรมตามที่
จัดการ
ไดรับมอบหมาย
101 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารงานทั่วไป ดําเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
บริหารจัดการ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
102 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน รักษาความ
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของงาน
และการรักษาความสงบเรียบรอย
สงบภายใน
ปองกันฯ

1,000,000
14,810
500,000
4,843,514

103 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน รักษาความ
และการรักษาความสงบเรียบรอย
สงบภายใน

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

100,000

สํานักปลัด

100,000

104 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน รักษาความ
และการรักษาความสงบเรียบรอย
สงบภายใน

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

500,000

สํานักปลัด

500,000
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ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการแลว

กันเงินไวดําเนินการ
ในปถัดไป

ไมไดดําเนินการ

105 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน รักษาความ
และการรักษาความสงบเรียบรอย
สงบภายใน

จัดอบรมและสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานในสวนงานเทศกิจ

200,000

สํานักปลัด

200,000

106 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน รักษาความ
และการรักษาความสงบเรียบรอย
สงบภายใน

ดําเนินการมาตราการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว

100,000

สํานักปลัด

100,000

รวม

177,870,600

136,695,912

17,707,900 13,638,000
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รายงานโครงการพัฒนาที่ไดรับการอุดหนุนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดั
บที่

ยุทธศาสตร

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

1

การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สาธารณสุข

กอสรางตลาดหอรัตนไชย ตําบลหอรัตนไชย
อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2

การพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศึกษา

กอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ
รายการ

3 การพัฒนาเสริมสราง สังคม
เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

บริหารงานทั่วไป จัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยว (Tourism
Service Center) แบบครบวงจร

ผลการติดตามและประเมินผล
อยูระหวาง
ดําเนินการแลว
ยังไมไดดําเนินการ
ดําเนินการ
69,000,000 กองสาธารณสุข
69,000,000

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

10,173,300 สํานักการศึกษา
5,445,000

สํานักปลัด

10,173,300
4,986,399

4

การพัฒนาดานบริหารจัดการและ เคะและชุมน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการลอกทอรวบรวมน้ําเสียและสถานี
สูบน้ําเสียขนาดเล็ก เพื่อการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร

25,000,000

กองชาง
สุขาภิบาล

17,180,000

5

การพัฒนาดานบริหารจัดการและ เคะและชุมน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการซอมแซมระบบน้ําเสียแนวคูคลอง
โบราณเพื่อการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

18,000,000

กองชาง
สุขาภิบาล

17,120,000

ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร
ติดตั้งและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร
ในแหลงทองเที่ยว
ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
ปรับปรุงลานกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
ทองเที่ยว (สวนสาธารณะ)

10,940,000

กองชาง

10,940,000

34,000,000

กองชาง

34,000,000

30,000,000

กองชาง

30,000,000

15,000,000

กองชาง

15,000,000

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
8 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
9 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม

217,558,300

15,159,699

148,240,000

45,000,000
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