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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลอุทัย 
อ ำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1.1  บทน ำ 

ในปัจจุบันการวางแผนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาทั้งของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งท าให้สามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมุ่งใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์ในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนถึงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เทศบาลต าบลอุทัย ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จึงได้ท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าประงบประมาณ 2566  หลังจากที่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดท าแผนการด าเนินงานนั้นจะท าให้ทราบถึงรายละเอียดว่า โครงการกิจกรรม
ใดจะด าเนินการขึ้นเมื่อใด โดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วงให้การบริหารจัดการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ที่เทศบาลมีอยู่จ ากัด อันได้แก่ ก าลังคน งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
และเต็มที ่   

โดยปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน             
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น              
ซึ่งแผนการด าเนินงานนั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลอุทัย  แผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะดังนี้  

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
2.  ได้จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ เวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง            

การด าเนินการตามความเป็นจริง 
4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย

        



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน ของเทศบำลต ำบลอุทัย  
  ส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 25 66  ของเทศบาลต าบลอุทัย                          
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2566 แผนการด าเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2566                   
ของเทศบาลต าบลอุทัย  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลรอบสิ้นปีงบประมาณ 
2566  มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอุทัย  ก็มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ก าหนดทิศทางและรับรองการด าเนินงานของเทศบาลในปี พ.ศ.2566 

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2565)  
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรูป

โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง การบริหารและด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ของเทศบำลต ำบลอุทัย 
ขั้นตอนที่ 1   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอุทัย  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลอุทัย และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2566  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัย             
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ   ส่วนที่ 1 บทน า   ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2566  

ขั้นตอนที่ 2   กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2566  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566            
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาได้รับร่างแผนการด าเนินงาน ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยอนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2566  

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย  เพ่ืออนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  พร้อมทั้งประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2566 

  

 

แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 



 

       รวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
 การจัดท าแผนพัฒนา               จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลอุทัย 

                  เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

                พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย 

       เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย 

 

                 อนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย 

                ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน ของเทศบำลต ำบลอุทัย  

แผนการด าเนินงาน ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลอุทัยสามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดในด้าน ระยะเวลา บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ  เพราะได้มีการวางแผนแนวทางการใช้ทรัพยากรทุกๆ ด้าน ไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะ
ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ได้เน้นเรื่องจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัยได้อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย
ในปีที่ผ่านมา (2564) พบว่าเทศบาลต าบลอุทัย  สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ผลส าเร็จค่อยข้างดีขึ้น  ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณก็ตาม  เทศบาลต าบลอุทัย   
จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ได้มาซึ่งงบประมาณจากแหล่งสนับสนุนต่างๆ เพ่ือน ามาด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานทั้งนี้ เพ่ือความเจริญของท้องถิ่น และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป แผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.  ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลอุทัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 

2.  ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 



3.  มีการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า
และท่ัวถึง ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 

4.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย 
5.  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบสิ้นปีงบประมาณมีความ

สะดวกมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลอุทัย 



อ ำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 
 

ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 

2.1  บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

  รายละเอียดตาม 

-  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลอุทัย 

(แบบ ผด.01) 

 



 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลอุทัย 

(แบบ ผด.02) 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน 4 5.00 1,800,000.00         9.32 กองช่าง

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 3.75 1,500,000.00         7.77 กองช่าง

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.25 200,000.00            1.04 กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี1 8 10.00 3,500,000.00        18.13

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.75 120,000.00            0.62 กองสวัสดิการสังคม

2. แผนงานสาธารณสุข 8 10.00 520,000.00            2.69 กองสาธารณสุขฯ

3. แผนงานการศึกษา 1 1.25 50,000.00              0.26 กองการศึกษา

4. แผนงานงบกลาง 3 3.75 7,230,000.00         37.45 กองสวัสดิการสังคม
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 2 15 18.75 7,920,000.00        41.02

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย

แบบ ผด. 01



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.50 40,000.00              0.21 งานป้องกันฯ ส านักปลัด

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.25 15,000.00              0.08 ส านักปลัด

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 3 3 3.75 55,000.00             0.28

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการบริหารจัดการ
มลภาวะท่ีก่อให้เกิดมลพิษและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1. แผนงานสาธารณสุข 3 3.75 100,000.00            0.52 กองสาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 4 3 3.75 100,000.00           0.52

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลอุทัย

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01แบบ ผด. 01



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว
1. แผนงานการศึกษา 12 15.00 4,858,160.00         25.16 กองการศึกษา

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.25 490,000.00            2.54 กองการศึกษา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 5 17 21.25 5,348,160.00        27.70

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.50 70,000.00              3.66 กองสวัสดิการสังคม

2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.25 350,000.00            1.81 กองยุทธศาสตร์ฯ,กองสวัสดิการฯ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 6 3 3.75 420,000.00           5.47

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย

แบบ ผด. 01แบบ ผด. 01



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี
1. แผนงานบริหารท่ัวไป 12 15.00 876,600.00            4.54 ส านักปลัด, กองคลัง

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.25 500,000.00            2.59 งานป้องกันฯ ส านักปลัด

3. แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.25 100,000.00            0.52 กองช่าง

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 8.75 95,500.00              0.49 กองสวัสดิการฯ

5. แผนงานสาธารณสุข 3 3.75 61,700.00              0.32 กองสาธารณสุขฯ

6. แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน 4 5.00 130,000.00            0.67 กองยุทธศาสตร์ฯ

7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.75 200,000.00            1.04 กองการศึกษา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 7 31 38.75 1,963,800.00        10.17
รวมท้ังส้ิน จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 80  โครงการ 100.00 19,306,960.00      103.30

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย

แบบ ผด. 01แบบ ผด. 01







กองยุทธศาสตร์ฯ,กองสวัสดิการฯ



       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน ด าเนินการก่อสร้างถนน 300,000 ซอยเทศบาล 14/1 กองช่าง

ซอยเทศบาล  14/1 ซอยเทศบาล ซอย 14/1 หมู่13 หมู่ท่ี  13

 รายละเอียดตาม ต.อุทัย  อ.อุทัย

แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

2 โครงการเทคอนกรีต  หมู่ท่ี  2 ด าเนินการเทคอนกรีต  หมู่ท่ี 2 500,000 หมู่ท่ี  2 กองช่าง

เลียบคลองช่องสะเดา เลียบคลองช่องสะเดา  ต.อุทัย  อ.อุทัย

บ้านนายเสน่ห์ บ้านนายเสน่ห์

 รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมท่ี

แบบ ผด.02



       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนนและไฟฟ้า ด าเนินการก่อสร้างถนน 500,000 ภายในเขต กองช่าง

สาธารณะ  คลองช่องสะเดา และไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลต าบลอุทัย

ฝ่ังซ้าย คลองช่องสะเดาฝ่ังซ้าย

 รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

4 โครงการวางท่อเมนประปา ด าเนินการวางท่อเมนประปา 500,000 ภายในเขต กองช่าง

HDPE  ทดแทน  ท่อเมน  PVC HDPE  ทดแทน  ท่อเมน  PVC เทศบาลต าบลอุทัย

เดิมท่ีช ารุด เดิมท่ีช ารุด

 รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

รวม 4  โครงการ  - 1,800,000  -  -

พ.ศ. 2566

    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

แบบ ผด.02



       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ด าเนินการปรุงถนนผิวจราจร 500,000 หมู่ท่ี  2  กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  2 คอนกรีต  หมู่ท่ี  2  ต าบลอุทัย ต.อุทัย  อ.อุทัย

ต าบลอุทัย  รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเข้า- ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเข้า- 500,000 ส านักงานเทศบาล กองช่าง  

ทางออก และประตูเข้าออก ทางออก และประตูเข้าออก หมู่ท่ี  12  ต.อุทัย 

ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย

 รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

3 โครงการปรับปรุงสวนหน้า ด าเนินการปรับปรุงสวน 500,000 ส านักงานเทศบาล กองช่าง

เสาธง  ส านักงานเทศบาล หน้าเสาธง  ส านักงานเทศบาล หมู่ท่ี  12  ต.อุทัย 

ต าบลอุทัย ต าบลอุทัยตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก าหนด

รวม 3 โครงการ 1,500,000  -  -

พ.ศ. 2566

    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

แบบ ผด.02



       1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ ด าเนินการปรับปรุงห้อง 200,000 อาคารศูนย์พัฒนา กองสวัสดิการ

และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอาคาร เก็บของและพ้ืนท่ีบริเวณ คุณภาพชีวิตและ สังคม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนา ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลอุทัย คุณภาพชีวิตและส่งเสริม ต าบลอุทัย

อาชีพผู้สูงอายุต าบลอุทัย

รวม 1  โครงการ  - 200,000  -  -

 - 3,500,000  -  -

พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน   8   โครงการ

    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

แบบ ผด.02



 

       2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม จัดโครงการส่งเสริม 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ สังคม

ภายในเขตเทศบาล

เทศบาลต าบลอุทัย

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพและให้ประชาชน 40,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองสวัสดิการ

ในการวางแผนพัฒนาชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน สังคม

พัฒนาในชุมชน

3 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก 30,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองสวัสดิการ

ต่อเด็กและสตรี ประจ าปี สตรี  ให้มีความเข้าใจในสิทธิ สังคม

พ.ศ. 2566 และรณรงค์ยุติความรุนแรง

ต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาล

รวม 3  โครงการ  - 120,000  -  -

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       2.2  แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุงบประมาณในชุมชน/ 160,000 ชุมชนภายในเขต กอง

หมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการตาม เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

2 โครงการป้องกันและควบคุม จัดท าโครงการป้องกัน 80,000 ภายในเขต กอง

โรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคพิษ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออก โดยการ งบ สปสช.

ฉีดพ่นหมอกควัน 

แจกทรายอะเบท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       2.2  แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการอาหารสะอาดรสชาติ จัดโครงการส่งเสริมให้ 30,000 ภายในเขต กอง  

อร่อย ร้านอาหาร แผงลอย เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน งบ สปสช.

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดโครงกรส่งเสริม 40,000 ภายในเขต กอง

แม่และเด็กในชุมชน สุขภาพอนามัยแม่และ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

เด็กให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี งบ สปสช.

ก าหนด

5 โครงการขับเคล่ือนโครงการ จัดโครงการขับเคล่ือน 50,000 ภายในเขต กอง

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรค เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า

งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบ ผด.02



       2.2  แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค จัดท าโครงการสัตว์ 140,000 ภายในเขต กอง

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดโรค คนปลอดภัย เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ จากโรคพิษสุนัขบ้า

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน ออกส ารวจข้อมูล 10,000 ภายในเขต กอง

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม จ านวนสัตว์และข้ึน เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค ทะเบียนสัตว์

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02



       2.2  แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการป้องกันและแก้ไข จัดท าโครงการป้องกัน 10,000 ภายในเขต กอง

ปัญหายาเสพติดฯลฯ และแก้ไขปัญหา เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

(ท้องถ่ินสีขาว) ยาเสิพติดฯลฯ

รวม 8  โครงการ  - 520,000  -  -

งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี

แบบ ผด.02



       2.3  แผนงานการศึกษา

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จัดการแข่งขันกีฬา 50,000 ในเขต กอง  

เยาวชน ประชาชน นักเรียน เยาวชน ประชาชน เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธไมตรี

รวม 1  โครงการ  - 50,000  -  -

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



       2.4  แผนงานงบกลาง

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 5,644,800 ภายในเขต กอง  

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลอุทัย

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 1,567,200 ภายในเขต กอง

คนพิการ คนพิการในเขต เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลอุทัย

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 18,000 ภายในเขต กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลอุทัย

รวม 3  โครงการ  - 7,230,000  -  -

 - 7,920,000  -  -

งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมท้ังส้ิน   15   โครงการ

แบบ ผด.02



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 (ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย)

       3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและลด 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย งานป้องกันฯ

อุบัติเหตุทางถนนใน เพ่ือขออนุมัติโครงการ ส านักปลัด

เทศกาลปีใหม่ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

2 โครงการป้องกันและลด 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย งานป้องกันฯ

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เพ่ือขออนุมัติโครงการ ส านักปลัด

เทศกาลสงกรานต์ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

รวม 2  โครงการ  - 40,000  -  -

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 (ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย)

       3.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเริมและสนับสนุนการ 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 15,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สร้างความปรองดองและ เพ่ือขออนุมัติโครงการ

สมานฉันท์ของคนในชาติและ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 3. ตรวจรับและรับมอบ

ประชาธิปไตย

รวม 1  โครงการ  - 15,000  -  -

 - 55,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน   3   โครงการ

    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02





       4.1  แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอุทัยคลองสวย น ้าใส ขุดลอกคลองอุทัย 10,000 ภายในเขต กอง  

คลองสามง่าม คลองชนะ เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

คลองหอยโข่ง

2 โครงการคัดแยกขยะตั งแต่ จัดโครงการให้ความรู้ 40,000 ภายในเขต กอง

ต้นทาง แก่ประชาชนในชุมชน เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ภายในเขตเทศบาล

3 โครงการอุทัยเมืองสะอาด น่าอยู่ จัดท้าโครงการอุทัย 50,000 ภายในเขต กอง

เชิดชูมรดกโลก เมืองสะอาด น่าอยู่เชิดชู เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

มรดกโลก

รวม 3  โครงการ  - 100,000  -  -

 - 100,000  -  -

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน   3   โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 (ด้านส่ิงแวดล้อม)

    4. ด้านการบริหารจัดการมลภาวะท่ีก่อให้เกิดมลพิษและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02



       5.1  แผนงานการศึกษา

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวัน 308,700 ศูนย์พัฒนา กอง  

ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล การศึกษา

เด็กเล็กเทศบาล ต าบลอุทัย

ต าบลอุทัย

2 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้ 1,306,770 โรงเรียนในเขตเทศบาล กอง

เด็กเล็กและเด็กนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

อนุบาล 1 - ประถม 6 เทศบาลต าบลอุทัย

โรงเรียนในเขตเทศบาล

3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ 40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง  

ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

เด็กเล็ก  เทศบาลต าบลอุทัย เทศบาลต าบลอุทัย

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       5.1  แผนงานการศึกษา

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ จัดกิจกรรมค่าย 30,000 ภายในเขต กอง

เรียนรู้เด็กและเยาวชน วิชาการให้แก่เด็กและ เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

เยาวชนในเขต ทต.อุทัย

5 โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม โรงเรียน เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

ภายในเขต ทต.อุทัย

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่าย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา 30,000 โรงเรียนภายในเขต กอง  

พัฒนาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

(ลูกเสือเนตรนารี)

โรงเรียนภายในเขต

ทต.อุทัย

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



       5.1  แผนงานการศึกษา

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนโครงการพัฒนาการ สนับสนุนงบประมาณ 40,000 โรงเรียนวัดจ าปา กอง

จัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดจ าปา การศึกษา

8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ 20,000 โรงเรียนภายในเขต กอง  

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

ให้แก่โรงเรียน

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ 150,290 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่า เด็กเล็ก 2-5 ปี ในศูนย์ เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ต าบลอุทัย

ค่าเคร่ืองแบบ และค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด.02



       5.1  แผนงานการศึกษา

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อุดหนุนโครงการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ 40,000 โรงเรียนวัดโคกช้าง กอง

คุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) การศึกษา

(ราษฎร์บ ารุง)

11 อุดหนุนโครงการส่งเสริมนิสัย สนับสนุนงบงบประมาณ 40,000 โรงเรียนอุทัย กอง

รักการอ่านตามรอยสมเด็จ ให้แก่โรงเรียนอุทัย การศึกษา

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

12 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ สนับสนุนงบประมาณ 2,822,400 โรงเรียนวัดโคกช้าง กอง

นักเรียน อนุบาล 1- ส าหรับอาหารกลางวันของ (ราษฎร์บ ารุง) การศึกษา

ประถมศึกษาปีท่ี  6 นักเรียนอนุบาล1-ประถม6 โรงเรียนวัดจ าปา

รวม 12  โครงการ  - 4,858,160  -  -

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด.02



       5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีลอย 200,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง  

ลอยกระทง กระทง เพ่ือให้ประชาชน การศึกษา

ในพ้ืนท่ีได้ร่วมอนุรักษ์

ประเพณี

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีเข้า 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง

เข้าพรรษา พรรษา เพ่ือให้ประชาชน การศึกษา

ร่วมกันท าบุญถวายเทียน

แก่วัดในเขตอ าเภออุทัย

3 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง

สงกรานต์ เพ่ือให้ประชาชน การศึกษา

ในพ้ืนท่ีได้ร่วมอนุรักษ์

ประเพณี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02



       5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดงานประเพณีประจ า จัดท าโครงการจัดงาน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง  

ท้องถ่ินของเทศบาล ประเพณีประจ าท้องถ่ิน ต าบลอุทัย การศึกษา

(กวนข้าวทิพย์) ของเทศบาล

5 อุดหนุนโครงการยอยศย่ิงฟ้า อุดหนุนงบประมาณ 70,000 จังหวัด กอง

อยุธยามรดกโลกและ ให้แก่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา การศึกษา

งานกาชาดฯ พระนครศรีอยุธยา

รวม 5  โครงการ  - 490,000  -  -

 - 5,348,160  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน   17   โครงการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02



       6.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน จัดฝึกอบรมอาชีพ 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองสวัสดิการ

ให้แก่สตรี ระยะส้ันให้แก่สตรีในเขต สังคม

เทศบาลต าบลอุทัย 

2 โครงการแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองสวัสดิการ  

ความยากจน  เชิงบูรณาการ แก่ประชาชน ในการ สังคม

แก้ไขปัญหาความยากจน

และด าเนินการตามหลัก

ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

รวม 2 โครงการ 2 70,000  -  -

พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

    6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



       6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา จัดอบรมและทัศนศึกษา 350,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองสวัสดิการ

ดูงานของคณะผู้บริหาร  ดูงานของคณะผู้บริหาร สังคม

สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงาน

ฯลฯ เทศบาล

รวม 1 โครงการ 1 350,000  -  -

3 420,000  -  -

พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน   3   โครงการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานทางรัฐพิธีและ จัดงานทางรัฐพิธีและ 100,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด  

พิธีต่าง ๆ พิธีต่าง ๆ เช่น

วันปิยะมหาราช ฯลฯ

2 โครงการวันเทศบาล 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 10,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

เพ่ือขออนุมัติโครงการ

2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

3 โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 150,000 ตามท่ีเทศบาลก าหนด ส านักปลัด  

การบริหารปฏิบัติงานและเสริม เพ่ือขออนุมัติโครงการ

สร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

ตามหลักธรรมาภิบาล 3. ตรวจรับและรับมอบ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม เพ่ือขออนุมัติโครงการ

ราชินีนาถพระบรมราชชนนี 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

พันปีหลวง 12 สิงหาคม 3. ตรวจรับและรับมอบ

5 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

วันคล้ายวันพระราชสมภพ เพ่ือขออนุมัติโครงการ

พระบาท สมเด็จพระปรมินทร 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

มหาภูมิพลอดุลยเดช 3. ตรวจรับและรับมอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 100,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม เพ่ือขออนุมัติโครงการ

ราชินี 3 มิถุนายน 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
3. ตรวจรับและรับมอบ

 

7 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 250,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา เพ่ือขออนุมัติโครงการ

ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 3. ตรวจรับและรับมอบ

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติการ 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 10,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

9 โครงการด าเนินการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ัง 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกสภาผู้แทน

สมาชิกวุฒิสภา ราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา

10 โครงการด าเนินการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ัง 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าลาย ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองท าลาย 66,600 ห้องกองคลัง กองคลัง

เอกสาร เอกสาร  แบบตัดตรง

จ านวน  1  เคร่ือง

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองปรับ 20,000 ห้องกองคลัง กองคลัง

อากาศแบบแขวน  

ขนาด   24000  บีทียู

จ านวน  2  เคร่ือง

รวม 12  โครงการ - 876,600  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       7.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 500,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือขออนุมัติโครงการ งานป้องกันฯ

2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

รวม 1  โครงการ  - 500,000  -  -

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



       7.3  แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซ้ือถังขยะขนาด จัดซ้ือถังรองรับขยะ 100,000 ภายในเขต กอง  

200  ลิตร  จ านวน  100  ใบ ขนาด  200  ลิตร  เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

 

รวม 1  โครงการ  - 100,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       7.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์  PC 25,000 ห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ  

PC  พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง สังคม เทศบาล สังคม

จ านวน  1  เคร่ือง ต าบลอุทัย

2 โครงการจัดซ้ือตู้เย็น  13  คิว จัดซ้ือตู้เย็น  13  คิว  บ๊ิกฟู๊ด 14,500 ภายในห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ

บ๊ิกฟู๊ด จ านวน  1  หลัง สังคม เทศบาล สังคม

ต าบลอุทัย

3 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 6,500 ห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ

จ านวน  1  ตัว สังคม เทศบาล สังคม

ต าบลอุทัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด.02



       7.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จัดซ้ือโต๊ะกล้องถ่ายรูป 14,500 ห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ  

จ านวน  1  ตัว สังคม เทศบาล สังคม

ต าบลอุทัย

5 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000 ห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ

แบบบานเล่ือนใส แบบบานเล่ือนใส สังคม เทศบาล สังคม

จ านวน 2  หลัง ต าบลอุทัย

6 โครงการจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 15,000 ห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ

พร้อมโต๊ะกลาง พร้อมโต๊ะกลาง สังคม เทศบาล สังคม

จ านวน  1  ชุด ต าบลอุทัย

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

แบบ ผด.02



       7.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดซ้ือแท่นกล่าวเปิดงาน จัดซ้ือแท่นกล่าวเปิดงาน 10,000 ห้องสวัสดิการ กองสวัสดิการ  

(โพเด่ียม) (โพเด่ียม)  สังคม เทศบาล สังคม
จ านวน  1  ชุด ต าบลอุทัย

รวม 7  โครงการ 7 95,500  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       7.5  แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าฯ 32,700 ภายในเขต กอง

ข้ออ่อนพร้อมอุปกรณ์  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

จ านวน  3  เคร่ือง ปี พ.ศ. 2565

2 โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต์ โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต์ 22,000 ภายในเขต กอง

ขนาด  11.5  น้ิว  จ านวน 2 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ปี พ.ศ. 2565

3 โครงการจัดซ้ือเรือพลาสติก โครงการจัดซ้ือเรือพลาสติก 7,000 ภายในเขต กอง

จ านวน  1  ล า ตามราคาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

รวม 3  โครงการ 3 61,700  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



       7.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับด้าน พนักงาน/ประชาชน 10,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองยุทธศาสตร์  

ข้อมูลข่าวสารตาม พบร.ข้อมูล ในเขตเทศบาล และงบประมาณ

ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ต าบลอุทัย

2 โครงการจัดท าวารสารหรือ จัดท าวารสารหรือ 80,000 ห้างร้านหรือบุคคล กองยุทธศาสตร์

เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ภายนอกเพ่ือด าเนิน และงบประมาณ

การจัดท าวารสารของ 

เทศบาลต าบลอุทัย

3 โครงการจัดท าทบทวนแผน จัดการประชุมประชาคม 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถ่ินหรือเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ประชาชน และงบประมาณ

เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในชุมชนได้ร่วมกันแสดง

ของเทศบาลต าบลอุทัย ความคิดเห็นเสนอปัญหา

อุปสรรค ความต้องการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02



       7.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชา จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000 ห้างร้านหรือบุคคล กองยุทธศาสตร์  

สัมพันธ์ งานต่าง ๆ ภายนอกด าเนินการ และงบประมาณ

จัดท าป้ายให้ ทต.อุทัย

รวม 4  โครงการ  - 130,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แบบ ผด.02



       7.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ท่ีด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยให้มี 100,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง  

กิจกรรมและของรางวัลให้แก่ การศึกษา

เด็กท่ีมาร่วมงาน/กิจกรรม

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน จัดส่งพนักงานเทศบาล 50,000 ภายในจังหวัดพระนคร กอง

ยาเสพติดในระดับอ าเภอและ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศรีอยุธยา การศึกษา

จังหวัด ในระดับอ าเภอและจังหวัด

3 โครงการการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จัดส่งพนักงานเทศบาล 50,000 ภายในจังหวัดพระนคร กอง

กับส่วนราชการอ่ืน  ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศรีอยุธยา การศึกษา

กับส่วนราชการอ่ืน ๆ

รวม 3  โครงการ  - 200,000  -  -

 - 1,963,800  -  -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมท้ังส้ิน   31   โครงการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ผด.02


