
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
 

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 โครงการจัดซื้อสายส่ง

น้้าดับเพลิง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5 
นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 
20 ม. พร้อมข้อต่อ
สวมเร็วแบบ
ทองเหลือง 

ด้าเนินการจัดซื้อสายส่งน้้าดับเพลิง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว
ไม่น้อยกว่า 20 ม. พร้อมข้อต่อสวม
เร็วแบบทองเหลือง 

28,500 
(งบ อบต.) 

อบต. ส้านักปลัด งาน
ป้องกัน  

            

รวม 1  28,500               
 

 

 

 

 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
 

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 โครงการวางท่อ

ระบายน้้า คสล. ช้ัน 3 
Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. ขนาด  
1.70x1.50 ม. หนา 
0.15 ม. (ฝา คสล.)
หมู่ที่ 2,4 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด้าเนินการวางท่อระบายน้้า คสล. 
ช้ัน 3 Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาด 1.70x1.50 ม. หนา 0.15 ม. 
(ฝา คสล.)หมู่ที่ 2,4 

499,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 2,4 กองช่าง             

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้้า คสล. ช้ัน 3 
Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. ขนาด  
1.70x1.50 ม. หนา 
0.15 ม. (ฝา คสล.)
หมู่ที่ 5 

1. ประมาณราคาก่อสร้าง 
2. ด้าเนินการวางท่อระบายน้้า คสล. 
ช้ัน 3 Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาด 1.70x1.50 ม. หนา 0.15 ม. 
(ฝา คสล.)หมู่ที่ 5 

355,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 5 กองช่าง             

รวม 2  854,000               
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 
 

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 ์
จ้านวน 1 คัน 

1. พิจารณาราคาจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
2. ด้าเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต ์
จ้านวน 1 คัน 

50,500 
(งบ อบต.) 

อบต. ท่าเจ้า
สนุก 

ส้านักปลัด             

2 โครงการจัดซื้อ
เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษแบบธรรมดา 

1. พิจารณาราคาจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
2. ด้าเนินการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษแบบธรรมดา 

18,000 
(งบ อบต.) 

อบต. ท่าเจ้า
สนุก 

ส้านักปลัด              

3 โครงการจัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์
ส้านักงานจ้านวน 6 
เครื่อง 

1. สืบราคาจากท้องตลาด 
2. ด้าเนินการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
ส้านักงานจ้านวน 6 เครื่อง 

6,000 
(งบ อบต.) 

อบต. ท่าเจ้า
สนุก 

ส้านักปลัด             

รวม 3  74,500               
 

รวม
ทั้งสิ้น 6  957,000               

 


