
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี              
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือ
การแพทย์ 
-ค่าใช้จ่ายเป็นจัดซื้อยาป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า  
 

30,000 หมู่ 1-9
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการจดักิจกรรม
รณรงค์ ส่งเสริมให้
ประชาชน ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ตาม
นโยบายรัฐบาล เช่น โรค
ไข้หวัดนก ,ไขเ้ลือดออก 
โรคเอดส์ ฯลฯ   
 
 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อป้องกัน
และระงบัโรคติดต่อ 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ 
อบต.พ.ศ.2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 70 ล าดับที่ 
1 

20,000 
 

หมู่ 1-9
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี              
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 
หน้าท่ี 6 ล าดับที่ 2 
 

3,000 
 

หมู่ 1-9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ด้านสาธารณสุข 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 

180,000 
 

หมู่ 1-9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี              
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. คณะกรรมการหมู่บ้านประชุม
ประชาคมเพื่อคดัเลือกโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 3 
โครงการ 
2. น าโครงการที่ได้จากการ
ประชาคมเสนอมายัง อบต. 
3. สนับสนุนงบประมาณแก่
หมู่บ้านที่เสนอโครงการ หมู่ละ 
20,000 บาท 

5 โครงการสนับสนุนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อตามนโยบาย
ของรัฐ เช่น โรคไข้หวัด
ใหญ่ ,โรคไข้เลือดออก ,
โรคเอดส,์ทรายอะเบท 
ฯลฯ 
 
 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อทรายอะเบท 
น้ ายาเคมตี่างๆ ฯลฯ 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเครื่องพ่นยุง  
น้ ามันส าหรับพ่นยาฆา่แมลง ฯลฯ 
 

 
 
20,000 
 
 
 
10,000 

 
 
หมู่ที่ 1 – 9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 
 
หมู่ที่ 1 – 9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 
 

 
 
ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
แผนงานงบกลาง 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน   
เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพต าบล                 
ท่าเจ้าสนุก 

80,000 
บาท 

หมู่ 1-9
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสร้างจติส านึกให้
ประชาชนคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิงลงถัง  เช่น 
กิจกรรมคดิก่อนท้ิงบางสิ่ง
มีค่า ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
เพื่อลดปรมิาณขยะ  
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี( พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 72 ล าดบั
ที่ 10 
 

20,000  พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั งาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนของ อปท.(สถานท่ีกลาง) 
(โอนงบประมาณ) 
-เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ประกาศ ณ วันท่ี 
11 ตลุาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561  

30,000 
 

อ าเภอ
ท่าเรือ 

รองปลัด ฯ             

9 โครงการสงเคราะห์ให้
ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาส เช่น 
ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะหแ์ละ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
(อภส) ผู้มรีายได้น้อย คนชรา และคน
พิการ ฯลฯ 

60,000 พื้นที่ต าบล 
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั  
งานสังคม
สงเคราะห ์

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตามค าร้อง โดยผา่น
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 77 ล าดับที่ 6 

10 โครงการอุดหนุนก่ิง
กาชาดอ าเภอท่าเรือ 
เพื่อใช้ในโครงการ
สาธารณประโยชน์ 
 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอท่าเรือ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ  

15,000 หมู่ที่ 1-9 
ต าบลท่าเจ้า
สนุก 

ส านักปลดั  
งานสังคม
สงเคราะห ์

            

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาบทบาทสตรี
และครอบครัวให้มี
ความอบอุ่นและ
เข้มแข็ง 

อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลท่าเจ้าสนุก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจ
พื้นที่ต าบลท่าเจ้าสนุก  

20,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้า

สนุก 

ส านักปลดั        
งานพัฒนา

ชุมชน 

            

12 โครงการสนับสนุนการ
รวมกลุม่อาชีพต่างๆ
เพื่อให้มีรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนบัสนนุการ
ประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ 

20,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้า

สนุก 

ส านักปลดั  
งานพัฒนา

ชุมชน 

            

13 โครงการสนับสนุน
ป้อมต ารวจชุมชน
บริเวณต าบลท่าเจ้า
สนุกท้ังจุดทางเข้าวัด
สฎางค์ และจุดหนา้วัด
จงกลณ ี
 
 

อุดหนุนต ารวจชุมชนต าบลท่าเจ้าสนุก  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจ
พื้นที่ต าบลท่าเจ้าสนุก 

30,000 ต าบล 
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการจดุบริการ
ประชาชน เพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น สงกรานต์ ปีใหม ่
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม ่

70,000 อบต.                
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั   
งานป้องกัน 

            

15 โครงการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัอบรมเยาวชนต้าน             
ยาเสพตดิ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าท่ี 84 ล าดับที่ 
14 

20,000 
 

อบต.                
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั             

16 โครงการฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ อปพร. 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่า
ใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าท่ี 83 ล าดับที่ 
10  

20,000 อบต.                
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการจดัประชุม
ประชาคม และ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน 
แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมต่างๆ 
เช่นประชุมประชาคม อบต.เคลื่อนท่ี 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พงศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 122 
ล าดับที่ 1 
 
 

30,000  ส านักปลดั   
 
 

             

18 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  พนักงาน 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.ส าหรับการปฏบิัติ
หน้าท่ีของ อปพร.ตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อบต.ท่าเจ้าสนุก 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ 
อบต. พ.ศ.2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 

20,000  ส านักปลดั   
งานป้องกันฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 

งบประมาณปี 
2562 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการขยายติดตั้ง
เสียงไร้สาย ภายใน
ต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตติดตั้งเสียงไร้สาย
ภายในต าบลท่าเจ้าสนุกตามแบบ
แปลนกองช่าง อบต.ท่าเจ้าสนุก  
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  
2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2561 หน้า 17 ล าดบัที่ 3 

499,700 
 

อบต.             
ท่าเจ้าสนุก 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย ตลอดจนสาธารณ
ภัยอื่น (ส านักปลดั) 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ย
ในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 83 ล าดับที่ 10 

20,000 อบต. 
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั /          
งานป้องกันฯ 

            

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศึกษา  

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการอาหาร
กลางวัน  อาหารว่าง 
และอาหารเสริมนม
ของ ศพด.สังกัด อบต.
ท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารส าหรับ ศพด.
เด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ จ านวน 38 
คน ๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2561 หน้าที่ 7 
 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารส าหรับ ศพด.
เด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์  
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2561 

186,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139,650 
 
 
 
 
 

ศพด.              
2 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศพด. 
2 แห่ง 

 
 
 
 

ส านักปลดั / 
งานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลดั / 
งานการศึกษา 
 
 
 
 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2561 หน้าที่ 7 
วัสดุอาหารเสริมนม ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
จ านวน 38 คน ๆละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน  
 

 
 
 

72,816 
 

 
 
 

ศพด. 
2 แห่ง 

 
 
 

ส านักปลดั/
การศึกษา 

22 โครงการพัฒนาและ 
ปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
ระบบ คอมพิวเตอร์ 
ให้มีอย่างเพียงพอกับ
ผู้ปฏิบัติงานและใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้างเหมายา้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมติดตั้งใหม่  
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ 
อบต. พ.ศ.2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 127 ล าดับที่ 
13 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 ร.ร. 
วัดสฎางค ์

ส านักปลดั/
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการสนับสนุน สื่อ
การเรยีนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนการสอนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าสื่อการเรยีนการสอน 
ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ จ านวน 38 คน ๆละ 1,700 
บาท 
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าท่ี 86 ล าดับที่ 3 
 
สื่อการเรียนการสอนเป็นค่าหนังสอื 
คนละ 200 บาท/ปี  ค่าอุปกรณก์าร
เรียนคนละ 200 บาท/ปี ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน คนละ 300 
บาท/ปี และคา่กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
คนละ 430 บาท/ปี รวมเป็นคนละ
1,130 บาท/ปี  ส าหรับ ศพด. 
จ านวน 2 ศูนย์ จ านวน 38 คน 
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 

64,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42,940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศพด.  
2 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศพด.                  
2 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั/งาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั/งาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 86 ล าดับที่ 3 
 
 
-วัสดุการศึกษา เพื่อจดัซื้ออุปกรณ์
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ท่ีนอน แป้ง ยาสีฟัน ฯลฯ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 

ศพด.                  
2 แห่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั / 
งานการศึกษา 

 

24 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดั
งานวันเด็กแห่งชาติ 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าท่ี 90 ล าดับที่ 
16 
 
 

50,000  พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั/งาน
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน และ
อาหารเสริมนมแก่
โรงเรียนทั้งสอง
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วัสดุอาหารเสริมนม ส าหรับโรงเรยีน 
2 โรงเรียน จ านวน 127 คนๆละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
 
- อุดหนุนโรงเรียนวดัจงกลณี เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ 
นักเรียนจ านวน 55 คนๆละ 20 
บาท/วัน จ านวน 200 วัน 
 
-อุดหนุนโรงเรยีนวัดสฎางค์ เพ่ือจา่ย
เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ 
นักเรียนจ านวน 72 คนๆละ 20 
บาท/วัน จ านวน  200 วัน 
 

243,358 
 
 
 

220,000 
 
 
 
 

288,000 

โรงเรียน ใน
2 แห่ง  

 
 

โรงเรียน  
วัดจงกลน ี

 
 
 

โรงเรียน  
วัดจงกลณ ี

ส านักปลดั/
การศึกษา 

 
 

ส านักปลดั/
การศึกษา 

 
 
 

ส านักปลดั/
การศึกษา 

 

            

26 สนับสนุนบุคลากรช่วย
สอนให้กับโรงเรียนใน
เขตต าบลท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 

-อุดหนุนการศึกษาโรงเรียนวดัจงกลนี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เยาวชน  
 
-อุดหนุนการศึกษาโรงเรียนวดัสฎางค์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ
เยาวชน 
 
 

168,000 
 
 
 

168,000 

โรงเรียน         
วัดจงกลณ ี

 
 

โรงเรียนวดั
สฎางค ์

ส านักปลดั/
การศึกษา 

 
 

ส านักปลดั/
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการติดตั้ง
โทรศัพท์พ้ืนฐานพร้อม
อินเตอร์เนต ของ 
ศพด.ในสังกัด อบต.
ท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานพรอ้ม
อินเตอร์เนต ของ ศพด.สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2/2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 4 

3,000 ศพด.   
2  แห่ง 

ส านักปลดั/
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ  
ตามขัอบัญญัติ ปี2562 

 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการสนับสนุน 
กลุ่มกีฬาต่างๆ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี 
และเป็นตัวแทนของ
ต าบล เข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าท่ี 95 ล าดับที่ 2 
 
อุดหนุนกลุ่มกีฬาต าบลท่าเจ้าสนุก 
เพื่อใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีา 
หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั   
งานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั   
งานการศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ  
ตามขัอบัญญัติ ปี2562 

 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญและประเพณี
ต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ 
 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเปน็
วันส าคัญของทางราชการ วันส าคัญ
ทางศาสนา และวันส าคญัต่างๆ เช่น
การจัดงานปีใหม่ พิธีการต่างๆ ฯลฯ 

50,000 พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั   
งานการศึกษา 

            

30 โครงการจดักิจกรรม 
แห่เทียนวันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทยีน
จ าน าพรรษา เช่น อาหาร คา่วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ แก่วัดในพ้ืนท่ีต าบลท่า
เจ้าสนุก 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี               
(พ.ศ.2561-2564)หน้าท่ี 92  
ล าดับที่ 4 

50,000 วัดใน 
พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั   
งานการศึกษา 

            

31 โครงการวันสงกรานต์
กตัญญูชาวท่าเจ้าสนุก 
แผนพัฒนาสี่ปี                
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์วันกตญัญู ของต าบลท่าเจ้า
สนุก ประจ าปี 2562 เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิ

120,000 พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั   
งานการศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ  
ตามขัอบัญญัติ ปี2562 

 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี               
(พ.ศ.2561-2564)หน้าท่ี 92  
ล าดับที่ 3 

32 โครงการอุดหนุนงาน 
อยุธยามรดกโลก 
 
 
 

อุดหนุน ที่ท าการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 
อยุธยา มรดกโลก และงานกาชาด
ประจ าปี 2562  

40,000 จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา 

ส านักปลดั   
งานการศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลติ ภาคการค้าและบริการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 
4. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  

ที ่
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.251-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 โครงการส่งเสริม ให้
ประชาชนต าบลท่าเจ้า
สนกุมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6)   
พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) หน้าท่ี 78 ล าดับที่ 3 

20,000 พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั     
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

            

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่
โครงการ  

ตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า  
ทั่วทั้งพื้นที่ต าบลท่า
เจ้าสนุก 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง Hight Mast สูง 12.00 ม.
ภายในต าบลท่าเจ้าสนุก ตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.ท่าเจ้าสนุก 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2561 หน้าที่ 11 ล าดบัท่ี 
1 

88,000 พื้นที่ต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

กองช่าง             

35 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า รอบ
หมู่บ้านขวัญนภา              
หมู่ที่ 1  
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ฝา คสล.) หมู่ที่ 1  หมูบ่้าน
ขวัญนภา ตามแบบแปลนของกองช่าง 
อบต.ท่าเจ้าสนุก 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ

275,000 หมู่บ้าน 
ขวัญนภา 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ  

ตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2561 หน้าที่ 54 ล าดบัท่ี 
2 

36 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 2 ,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ฝา คสล.) หมู่ที่ 2,4 ตาม
แบบแปลนของกองช่าง อบต.ท่าเจ้า
สนุก 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2561 หน้าที่ 11 ล าดบัท่ี 
2 
 
 
 

478,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ,4 กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ  

ตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 โครงการวางท่อ 
ระบายน้ าทิ้ง พร้อมถม
ดินปรับระดับพ้ืนท่ี
บริเวณกลุ่มบ้านวดั
มะขามโพลง หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 
เส้นผา่นศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ฝา คสล.) หมู่ที่ 7 ข้างวัด
มะขามโพลง ตามแบบแปลนกองช่าง 
อบต.ท่าเจ้าสนุก 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2561 หน้าที่ 77 ล าดบัท่ี 
24 
 

453,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านมะขาม
โพลง  

หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

38 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หน้า รพ.
สต.ท่าเจา้สนุก 
 
 
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 
เส้นผา่นศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ฝา คสล.) และงานถมดนิ
หมู่ที่ 5 หน้า รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก 
เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 
 

407,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า รพ.สต. 
ท่าเจ้าสนุก 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการ  

ตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2561 หน้าที่ 77 ล าดบัท่ี 
24 
 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่
โครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 โครงการจดัซื้อรถยนต์
ส านักงาน จ านวน 1 
คัน 

โครงการจดัซื้อรถยนต์ แบบดับเบิล้
แค๊ป ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ้ 
ปริมาตร กระบอกสูบ ไมต่่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 
1/2561 หน้าที่ 14 ฉบับท่ี 1 

814,000 อบต.           
ท่าเจ้าสนุก 

ส านักปลดั             

40 โครงการจดักิจกรรม 
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ เช่น 

ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนเฉลิมพระ
เกียรต ิ
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

               



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมจดุเทียนชัย
ถวายพระพร กิจกรรม
วันพ่อ วันแม่ กิจกรรม
ถวายอาลัย ฯลฯ 

ถึงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า123 ล าดับที่ 3 

41 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
ฯลฯ ต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมัมนา 
ศึกษาดูงาน ส าหรบักลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา อปพร. ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 126 ล าดับที่ 
11 

80,000  ส านักปลดั / 
งานพัฒนา 
บุคคลากร 

            

42 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักจ้าง  
เฉพาะต าแหน่งตาม
สายงาน 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส าหรับ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

80,000  ส านักปลดั / 
งานพัฒนา 
บุคคลากร 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

ที ่
โครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดกจิกรรมโครงการ 
ตามข้อบัญญัติปี 2562 

งบประมาณปี 
2562 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 125 ล าดับที่ 7 

43 โครงการจดักิจกรรม
ในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
และส่งเสรมิการ
ปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม 
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 123 ล าดับที่ 4 

300,000  ส านักปลดั             

44 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 
-ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์               
อบต.ท่าเจ้าสนุก 

 
 

14,000 

  
 

ส านักปลดั 

            

45 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของ              
ประชาขน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 
-ค่าจ้างเหมาส ารวจวิจยัด้านหาข้อมูล
ทางวิชาการ  
 

20,000  ส านักปลดั             

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

แบบ ผด.02 

 

 

ก. 


