
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

2 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

1. จัดซื้อวัคซีน 
2. เตรียมเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 
3. ด าเนินการฉีดวัคซีน 
 

8,820 
(งบกรม สถ.) 

หมู่ 1-9
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลัด งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

1. เตรียมเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว ์
2. ด าเนินการส ารวจเพื่อขึ้นทะเบียน
สุนัข/แมว 

882 
(งบกรม สถ.) 

หมู่ 1-9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลัด งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

3 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

1. คณะกรรมการหมู่บ้านประชุม
ประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 3 
โครงการ 
2. น าโครงการที่ได้จากการประชาคม

180,000 
(งบกรม สถ.) 

หมู่ 1-9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลัด งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

3 
 

แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอมายัง อบต. 
3. สนับสนุนงบประมาณแก่หมู่บ้านท่ี
เสนอโครงการ หมู่ละ 20,000 บาท 

รวม 3  189,702               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

4 
 

แบบ ผด.02 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ช่วยเหลือประชาชน 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาน 
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 

1. ด าเนินการตั้งงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชน 

30,000 
(งบ อบต.) 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลัด              

รวม 1  30,000               
 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

5 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

เติมป้อมต ารวจชุมชน
วัดสฎางค์ หมู่ท่ี 6 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาป้อม
ต ารวจชุมชนวัดสฎางค์ 

72,600 
(งบ อบต.) 

ป้อมต ารวจ
ชุมชนวัด
สฎางค์ หมู่
ที่ 6 

ส านักปลัด งาน
ป้องกัน /กอง
ช่าง 

            

รวม 1  72,600               
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

6 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ทางเข้า ศพด.วัด
สฎางค์ หมู่ท่ี 6 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ทางเข้า ศพด.วัด
สฎางค์ หมู่ท่ี 6 

60,000 
(งบ อบต.) 

ทางเข้า 
ศพด.วัด
สฎางค์ หมู่
ที่ 6 

ส านักปลัด งาน
การศึกษา /กอง
ช่าง 

            

2 โครงการปรับปรุงเสริม
ราวสแตนเลสกันตก 
ศพด. วัดสฎางค ์หมู่ที่ 
6 ต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการปรับปรุงเสริมราวสแตน
เลสกันตก ศพด. วัดสฎางค์ หมู่ท่ี 6 

118,500 
(กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า) 

ศพด. วัด
สฎางค์ หมู่
ที่ 6 

ส านักปลัด งาน
การศึกษา /กอง
ช่าง 

            

รวม 2  178,500               
 

 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

7 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ปิด-เปิดระบายน้ า 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
2 ต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการติดตั้งประตู ปิด-เปิด
ระบายน้ า เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2 

200,000 
(กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า) 

หมู่ที่ 2 ส านักปลัด งาน
ส่งเสริม
การเกษตร /
กองช่าง 

            

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 
Ø 0.40 ม. พร้อมขุด
คลองส่งน้ า ความยาว 
49.00 ม. หมู่ที่ 9 
(ทางเข้านา) ต าบลท่า
เจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล.
ช้ัน 3 Ø 0.40 ม. พร้อมขุดคลองส่ง
น้ า ความยาว 49.00 ม. 

61,000 
(กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า) 

หมู่ที่ 9 ส านักปลัด งาน
ส่งเสริม
การเกษตร /
กองช่าง 

            

3 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนประตู ปิด-เปิด
ระบายน้ าสายคลอง

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนประตู 
ปิด-เปิดระบายน้ าสายคลองน้อยหมู่ที่ 

43,500 
(กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า) 

หมู่ที่ 5 ส านักปลัด งาน
ส่งเสริม
การเกษตร /

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

8 
 

แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
น้อยหมู่ที ่5 (เพื่อ
การเกษตร) ต าบลท่า
เจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

5 กองช่าง 

รวม 3  304,500               
 

 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

9 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.40-4.50 ม.
ยาวรวม 49.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ม.
4 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.40-4.50 ม.ยาว
รวม 49.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ม.4 

124,000 
(งบ อบต.) 

ถนนเข้าหมู่
ที่ 4 (ศาลา 
SML)  

กองช่าง             

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 
Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. ขนาด  
0.70x0.70 ม. (ฝา 
คสล.)หมู่ที่ 2 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ช้ัน 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาด 0.70x0.70 ม. (ฝา คสล.) หมู่
ที่ 2 

21,300 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

รวม 2  145,300               
 

 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

10 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
แผนงานการพาณิชย์  

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

สกัดคอนกรีต 
1. พิจารณาราคาจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
2. ด าเนินการจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีต 

46,500 
(กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า) 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

กองช่าง             

รวม 1  46,500               
 

 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

11 
 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ 
งบประมาณปี 

2561 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

รถจักรยานยนต ์
จ านวน 1 คัน 

1. พิจารณาราคาจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
2. ด าเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต ์
จ านวน 1 คัน 

77,000 
(งบ อบต.) 

อบต.  ส านักปลัด             

2 โครงการขยายติดตั้ง
เสียงไร้สายภายใน
ต าบลท่าเจ้าสนุก 

1. พิจารณาราคาจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
2. ด าเนินการขยายติดตั้งเสียงไร้สาย
ภายในต าบลท่าเจ้าสนุก 

489,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ 1-9
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลัด งาน
ธุรการ 

            

รวม 2  566,000               
 

 

 


