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ค ำน ำ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 1 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้ก าหนดว่า 4. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้ก าหนดว่า 10.3.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

 โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ิมเติม ดังนั้น เพ่ือให้การเพ่ิมเติมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 แล้วนั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกในบทนี้ ประกอบด้วย1 ค านิยามของแผนด าเนินงาน จุดมุ่งหมายของการท าแผนการ
ด าเนินงาน วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน โดยรายละเอียดแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ค านิยามที่เกี่ยวกับแผนด าเนินงาน 

“แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปงีบประมาณนัน้ 

จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี งบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปี งบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

   3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทัง้เงินอุดหนุนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาด เงินสะสม 
เงินอุดหุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 
    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ    
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คาบเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการในปี 
งบประมาณนั้น 

2. เป็นเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี งบประมาณนั้น 

3. แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
4. มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอื่น 
5. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนิน งานจากแผนงาน 
โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

1. ส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิน่ พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

2. เจ้าหน้าที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนา และจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทัว่กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย

2



ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ 

 
แผนผังขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3



ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. สามารถใช้วัดผลส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
4. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดแผนพัฒนาฉบับต่อไป 
5. ช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินงาน มีทิศทางและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด สามารถควบคุม

การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. การด าเนินงานมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน เกิดการประสานงาน 

ทีด่ี กิจกรรมต่างๆ ทีว่างแผนไว้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน และลดความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
7. เพ่ือความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
8. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
9. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
10. ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปี งบประมาณนั้นๆ ขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึน้ 
11. ท าให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
 
แผนการด าเนินงานนั้นจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และสอดรับ

กับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ด้วยการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 มาบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าประสงค์ ที่ต้ังไว้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร ในการบริหาร
ราชการท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก “เป็นต าบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัยสิ่งแวดล้อม
สะอาด คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข บ ารุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมืองน่าอยู่ 
ต าบลท่าเจ้าสนุก” 
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บทที่ 2 แผนการด าเนินงาน 

 ในบทที่ 2 นี้  เป็นการจ าแนกบัญชีโครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประกอบด้วย 

 1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 2. บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 

 โดยรูปแบบของบัญชีทั้ง 3 บัญชีข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ด าเนินการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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แบบ ผด.01

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบ

ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด หลัก
ยุทธศาสตร์ที่  2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีคุณภาพชีวติที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

1 50.00 455,000 95.76 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่  5   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน ทางเทา้ 
รางระบายน้ า

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

1 50.00 20,130 4.24 กองช่าง

2 100.00 475,130 100.00รวม

บญัชีสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน
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แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2 กลยทุธ ์แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตเคร่ืองกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย
ระบบหน้าจอสัมผัส 7 จดุ จดุละ
 65,000 บาท

ด าเนินการเป็นค่าใช้จา่ยในการขยาย ติดต้ัง 
ปรับปรุง และพัฒนาเสียงไร้สาย 
ภายในต าบลท่าเจา้สนุก
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที ่69 ล าดับที ่15

455,000 ต าบล
ท่าเจา้สนุก

กองช่าง

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ที่ โครงการ
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    5.2 กลยทุธ ์แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้าง
อ่างล้างหน้า แปรงฟัน 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี

ด าเนินการกอ่สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่139 ล าดับที ่79

20,130 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

วัดจงกลณี
หมู่ที่ 5

กองช่าง

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

ที่ โครงการ
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
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แบบ ผด.02/1

         ในต าบลทา่เจ้าสนุกมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน
  (1) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดหญ้า 
แบบล้อจักรยาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 
ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กวา้งไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว
5) ความจุถังน้ ามันเคร่ืองยนต์ 
ไม่น้อยกวา่ 1.50 ลิตร
 - เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ของส านักงบประมาณ เดือนธนัวาคม 2565

12,000 องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
ทา่เจ้าสนุก

ส านักปลัด

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเปน็โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์

    1.1 กลยุทธ์กลยุทธ์แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดป ีส่งเสริมใหเ้กษตรกรได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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แบบ ผด.02/1

  (1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 หน้าจอแสดงภาพ

ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์
จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 3,200 บาท

1) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว
2) มีขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว
3) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกวา่
1,920 x 1,080 Pixel
4) มี Refresh Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz
5) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564
 - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 10

6,400 องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
ทา่เจ้าสนุก

ส านักปลัด

 

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเปน็โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

    2.1 กลยุทธ์แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทครุภณัฑ์

10



 
แบบ ผด.02/1

  (1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดโซฟาไม้รับแขก  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 10
11,000 องค์การ

บริหาร
ส่วนต าบล
ทา่เจ้าสนุก

ส านักปลัด

 

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเปน็โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทครุภณัฑ์

3. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
    2.1 กลยุทธ์แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

11



 
แบบ ผด.02/1

  (1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เก้าอี้ส านักงาน  - เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 10
5,000 องค์การ

บริหาร
ส่วนต าบล
ทา่เจ้าสนุก

ส านักปลัด

3. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
    2.1 กลยุทธ์แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเปน็โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทครุภณัฑ์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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ภาคผนวก 



งบประมาณ งบประมาณ คงเหลอื งบประมาณ งบประมาณ คงเหลอื
ก่อนโอนเพ่ิม โอนเพ่ิมครั้งน้ี หลงัโอนเพ่ิม ก่อนโอนลด โอนลดครั้งน้ี หลงัโอนลด

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสรา้ง งานก่อสรา้ง
งบลงทุน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค
 - โครงการขยายเขตเคร่ืองกระจายเสียงทางไกล 0.00 455,000.00 455,000.00  - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมเพื่อระบายน้้า 1,468,000.00 509,530.00 958,470.00

อัตโนมัติแบบไร้สายระบบหน้าจอสัมผัส 7 จุด พร้อมถมดิน หมู่ที่ 3
จุดละ 65,000 บาท  - เป็นไปตาม พรบ. สภาต้าบลและ อบต. พ.ศ. 2537
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68
หน้าที่ 69 ล้าดับที่ 15  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น 

 (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไขคร้ังที่ 1 /พ.ศ. 2565
แผนงานบรหิารทั่วไป หน้าที่ 2 ล้าดับที่ 1
งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน
 - ชุดโซฟาไม้รับแขก 0.00 11,000.00 11,000.00
 - เก้าอี้ส้านักงาน 0.00 5,000.00 5,000.00
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 159 ล้าดับที่ 11

รายการ รายการ

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566
ประกอบการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจ าป ี2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

(+) รายการโอนเพ่ิม (-) รายการโอนลด

หน้าที่ 1 



งบประมาณ งบประมาณ คงเหลอื งบประมาณ งบประมาณ คงเหลอื
ก่อนโอนเพ่ิม โอนเพ่ิมครั้งน้ี หลงัโอนเพ่ิม ก่อนโอนลด โอนลดครั้งน้ี หลงัโอนลด

ด้านงานบรหิารทั่วไป
แผนงานบรหิารทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - หน้าจอแสดงภาพส้าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 6,400.00 6,400.00
จ้านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 3,200 บาท
 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว
 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว
 รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกวา่ 
 1,920 x 1,080 Pixel
 มี Refresh Rate ไม่น้อยกวา่ 60 Hz
 มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 158 ล้าดับที่ 10

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566
ประกอบการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจ าป ี2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

(+) รายการโอนเพ่ิม (-) รายการโอนลด

รายการ รายการ

หน้าที่ 2 หน้าที่ 2 



งบประมาณ งบประมาณ คงเหลอื งบประมาณ งบประมาณ คงเหลอื
ก่อนโอนเพ่ิม โอนเพ่ิมครั้งน้ี หลงัโอนเพ่ิม ก่อนโอนลด โอนลดครั้งน้ี หลงัโอนลด

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิการเกษตร
งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์
ประเภทค่าครภุัณฑ์งานบา้นงานครวั
 - เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จ้านวน 1 เคร่ือง 0.00 12,000.00 12,000.00
 เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กวา้งไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว
5) ความจุถังน้้ามันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกวา่ 1.50 ลิตร
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส้านักงบประมาณ เดือนธนัวาคม 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค
 - โครงการกอ่สร้างอา่งล้างหน้า แปรงฟัน 0.00 20,130.00 20,130.00
ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 139 ล้าดับที่ 79

รวมทั้งสิ้น 0.00 509,530.00 509,530.00 รวมทั้งสิ้น 1,468,000.00 509,530.00 958,470.00

รายการ รายการ

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566
ประกอบการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจ าป ี2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

(+) รายการโอนเพ่ิม (-) รายการโอนลด

หน้าที่ 3 















องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
64 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 
เบอร์โทรศัพท์ 0-3576-0436 


