
1. ยุทธศาสตรด์า้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการสนบัสนนุการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือทรายอะเบท 40,000       ส านกัปลัด
ในการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ น้ ายาเคมีต่างๆ ฯลฯ 
ตามนโยบายของรัฐ เช่น โรคไข้หวดัใหญ่
โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  ทรายอะเบท ฯลฯ

2 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อใหป้ระชาชนได้ตะหนกั ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพื่อลด 40,000       หมู่ท่ี 1-9 ส านกัปลัด
ถีงภาวะโลกร้อนและปญัหาส่ิงแวดล้อม ปริมาณขยะ
ซ่ึงเปน็ปญัหาส าคัญของโลก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ

แผนการด าเนินงาน ประจ าป ี 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก

อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก . ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรอียุธยาที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2..1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการอุดหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ เพื่อใช้ใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 15,000       ส านกัปลัด
โครงการสาธารณประโยชน์ กิจกรรมของกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ

2 โครงการสงเคราะหใ์หค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชน จัดกิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้ได้รับเบี้ยฯ 5,000        ส านกัปลัด
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ซ่อมแซมบา้นฯลฯ งบ อบต.
ตามค าร้องโดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                                                                  

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยใหก้ับ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ 80,000       ส านกัปลัด
ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามค าร้อง เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้
โดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2 โครงการอุดหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ 15,000       ส านกัปลัด
เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม สาธารณะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ
ประโยชนป์ระจ าป ี กรรมของกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะค์งานสวสัดิ
การสังคมและสังคมสงเคราะห์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3 โครงการส่งเสริมพฒันาบทบาทสตรีและครอบครัวใหม้ี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 30,000       ส านกัปลัด
ความอบอุ่นและเข้มแข็ง ของกลุ่มสตรี

4 โครงการสนบัสนนุการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อใหม้ี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 30,000       ส านกัปลัด
รายได้อย่างยั่งยืน สนบัสนนุประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ

5 โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนต าบลท่าเจ้าสนกุมีคุณภาพค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเศรษฐกิจ 30,000       ส านกัปลัด
ชีวติท่ีดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญา พอเพยีงตามแนวพระราชด าริของ
เศรษฐกิจพอเพยีง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี 3  ด้านการจัดระเบยีบชุมขน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
2.4แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการจุดร่วมบริการประชาชน เพื่อลดอุบติัเหตุทาง ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับ 70,000       ต าบลท่าเจ้าสนกุส านกัปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น สงกรานต์ ปใีหม่ ผู้ปฎบิติังานจุดบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปใีหม่
สงกรานต์ ฯลฯ

2 โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติด ในชุมชน ค่าจัดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 20,000       ต าบลท่าเจ้าสนกุส านกัปลัด
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เยาวชน

3 โครงการสนบัสนนุปอ้มต ารวจชุมชนบริเวณต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการออก 40,000       หมู่ท่ี 5,6 ส านกัปลัด
ท่าเจ้าสนกุท้ังจุดทางเข้าวดัสฎางค์ ตวจพื้นท่ีต าบลท่าเจ้าสนกุ
และจุดหนา้วดัจงกลณี 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรอียุธยา  ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต
3 ยุทธศาสตร ์ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการทอ่งเที่ยว 
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 สนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนั  และอาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั 1,041,239   ส านกัปลัด

แก่โรงเรียน ท้ังสองโรงเรียนในเขตพื้นท่ี  ส าหรับนกัเรียนท้ัง สองโรงเรียน

2 โครงการก่อสร้างท่ีแปรงฟนัและท่ีล้างจาน ติดต้ังอ่างล้างหนา้และก่อสร้าง 43,000       หมุท่ี 6 ส านกัปลัด
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัสฏางค์ เคาร์เตอร์ซิงค์ล้างจาน คสล.

ศพด.วดัสฎางค์ หมู่ท่ี 6

3 โครงการสนบัสนนุ ส่ือการเรียนการสอนและวสัดุ เปน็ค่าวสัดุทางการศึกษาส าหรับ 78,200       ส านกัปลัด
อุปกรณ์ท่ีจ าเปน็แก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหง่

4  โครงการสนบัสนนุการจัดการแข่งขันกีฬานกัเรียน อุดหนนุการจัดแข่งขันกีฬา 15,000       ส านกัปลัด
อ าเภอท่าเรือ  ประจ าป ี อ าเภอท่าเรือ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็กแหง่ 60,000       ส านกัปลัด
ชาติประจ าป ี2561

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่ 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรอียุธยา  ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต

3 ยุทธศาสตร ์ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการทอ่งเที่ยว 

3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการวันสงกรานต์กตัญญูชาวท่าเจ้าสนุก ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 150,000     หมู่ 1-9 ส านกัปลัด
สงกรานต์วนักตัญญู ของ
ต าบลท่าเจ้าสนกุ ประจ าปี2561
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ เช่น ค่าอาหาร
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

2 โครงการจิดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงานถวายเทียน 50,000       ต าบลท่าเจ้าสนกุส านกัปลัด
จ าน าพรรษา เช่น อาหาร
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ แก่วดัใน
พื้นท่ีต าบลท่าเจ้าสนกุ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่ 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที่ 6 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสง่เสริมคุณธรรมดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

3 ยทุธศาสตร์ ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและการทอ่งเที่ยว 

3.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการอุดหนนุรัฐพธิ ี งานวฒันธรรมประเพณี และวนัจ่ายในการจัดพธิต่ีางๆซ่ึงเปน็ 100,000     ส านกัปลัด
ส าคัญของชาติ วนัส าคัญของทางราชการ

วนัส าคัญทางศาสนาและวนั
ส าคัญต่างๆเช่น การจัด
งานปใีหม่ พธิกีารต่างๆ ฯลฯ

2 โครงการอุดหนุนงานอยุธยามรดกโลก อุดหนนุท่ีท าการปกครองจังหวดั 20,000       ส านกัปลัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานยอยศ
ยิ่งฟา้อยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาดประจ าป2ี561

พ.ศ.2560 พ.ศ.25561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่ 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที่ 2 ยทุธศาสตร์ดา้นการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ

3 ยทุธศาสตร์ ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและการทอ่งเที่ยว 

3.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการสนบัสนนุ กลุ่มกีฬาต่าง ๆ ในการจัดแข่งขันเพื่อค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 70,000    ต าบลท่าเจ้าสนกุส านักปลัด
เช่ือมความสามัคคี   และเปน็ตัวแทนของต าบลเข้าร่วม หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหนว่ยงานต่าง ๆ แข่งขัน

อุดหนุนกลุ่มกีฬาต าบลท่าเจ้า
สนุก เพือ่ใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขะน

2 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  ส าหรับแต่ละหมู่บ้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ 45,000    ต าบลท่าเจ้าสนกุส านักปลัด
กีฬาให้กับหมู่บ้าน เช่น 
ลูกฟุตบอล  เปตอง ฯลฯ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร
4.1แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ า  บริเวณคลองตาวอน ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 1,349,000   หมู่ท่ี 3 ส านกัปลัด
ฝ่ังตะวันออก  (หมู่ท่ี 3) เนื่องจากปจัจบุนัมสีภาพรกร้าง ขนาด 1.80x1.80 ม. ความยาว
ต้ืนเขนิ 80.50 มง ติดต้ังประตูเหล็ก

ปดิ-เปดิ ระบายน้ าจ านวน 2 ชุด
หมู่ท่ี 3

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี ๒ : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
พัฒนาการ ก่อสรา้ง บ ารงุรกัษา 
โครงการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา ถนน ทางเทา้ รางระบายน้ า

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน ้า  -วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 589,600     หมู่ท่ี 3,5,9 กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 3  พฒันาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่ความยั่งยืน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ในต้าบลท่าเจ้าสนกุใหใ้ช้การได้ดีอยู่ตลอดเวลา  Ø 1.00 ม.พร้อมบอ่พกั คสล.
1.70x1.50 ม. หนา 0.15 ม.
(ฝา คสล.) หมู่ท่ี 3,5 
  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 3.00-6.00 ม. ยาว
รวม 40.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หมู่ท่ี 9 

2 โครงการวางรางระบายน ้าใน หมู่ท่ี 4 วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 699,700     หมู่ท่ี 2,4 กองช่าง
Ø 1.00 ม. พร้อมบอ่พกั คสล.
ขนาก 1.70x1.50 ม. หนา 0.15 ม.
(ฝา คสล.) หมู่ท่ี 2,4 

3 โครงการสร้างโรงเรือนปั๊มน ้าดิบพร้อมปรับปรุงภมูิทัศน ์หมู่ท่ี 8ก่อสร้างอาคาร คสล. 133,000     หมู่ท่ี 8 ส านกัปลัด
(โรงสูบน้ าดิบ) ขนาด 3x3.50 ม. และกองช่าง
หมู่ท่ี 8

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี ๒ : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การพานชิย์
พัฒนาระบบประปาใหม้ปีระสิทธภาพ
โครงการพัฒนาระบบประปาใหม้ปีระสิทธิภาพ และเพียงพอกับความตอ้งการของชมุชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้นภายในต้าบลท่าเจ้าสนกุขยายเขตประปา ชนดิ PVC 189,500     หมู่ท่ี 5 กองช่าง
ช้ัน 8.5ขนาด Ø 3นิ้ว หมู่ท่ี 5
(ถนนเส้นหลัง อบต.เก่า)
ขยายเขตประปา ชนดิ PVC
ช้ัน 8.5ขนาด Ø 2นิ้ว หมู่ท่ี 5
(ถนนเส้นหลัง อบต.เก่า)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี ๒ : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
การปรบัปรงุผังเมอืง
การปรบัปรงุผังเมอืง เพ่ือรองรบัการขยายตวัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมแีนวโน้มที่จะขยายตวัอย่างรวดเรว็

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ค่าจ้างเหมาด าเนนิการ การวาง 30,000       กองช่าง
และการวางผังชุมชน และปรับปรุงผังเมืองรวม เพื่อ

เปน็ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม การใหค้วามรู้
การพฒันาสภาพส่ิงแวดล้อม
และภมูิทัศนใ์หเ้ปน็ไปตาม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

มาตรฐานผังเมือง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี  9  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี

6  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงาน บริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

1 โครงการจดัประชุมประชาคม และสนับสนุน จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ 50,000       หมู่ท่ี 1-9 ส านกัปลัด
การขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เช่น ประชุมประชาคม

อบต.เคล่ือนท่ี 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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