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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

เทศบำลต ำบลอุทัย 

อ ำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
 

ส่วนที่ 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 2564  หลังจากที่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดท าแผนการด าเนินงานนั้นจะท าให้ทราบถึงรายละเอียดว่า โครงการกิจกรรม

ใดจะด าเนินการขึ้นเมื่อใด โดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วงให้การบริหารจัดการจัดสรร

ทรัพยากรต่างๆ ที่เทศบาลมีอยู่จ ากัด อันได้แก่ ก าลังคน งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเป็นไปอย่ างมี

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 าหลังจากที่ได้มีการจัดท 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 2564  ของเทศบาลต าบลอุทัย  มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาล             

ต าบลอุทัย  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลรอบสิ้นปีงบประมาณ 2564  มีความ

สะดวกมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอุทัย  ก็มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   1. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ

ก าหนดทิศทางและรับรองการด าเนินงานของเทศบาลในปี พ.ศ.2564 

2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563)  

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 

2564  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัย             

โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ   ส่วนที่ 1 บทน า   ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเสนอ

ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

  



ขั้นตอนที่ 2   กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

2564  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564            

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาได้รับร่างแผนการด าเนินงาน ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยอนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564  

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย  เพ่ืออนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  พร้อมทั้งประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564  

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 (2562) 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 2564 

2.  ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 

3.  มีการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า

และท่ัวถึง ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 

4.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัย 

5.  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบสิ้นปีงบประมาณมีความ

สะดวกมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

เทศบำลต ำบลอุทัย 

อ ำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 

2.1  บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

  รายละเอียดตาม 

-  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 

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

 

 

 

 

 

 
 



       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 โครงการถมดินปรับพ้ืนท่ีบริเวณ ถมดินบ่อขยะเทศบาล 500,000 บ่อขยะของ กองช่าง

บ่อขยะเดิมของเทศบาล พร้อมปรับเกล่ีย หนา เทศบาลต าบลอุทัย

พร้อมปรับเกล่ีย 0.20 ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า

1,400 ลูกบาศก์เมตร

2 โครงการต่อเติมอาคารห้องคลัง ต่อเติมอาคารหล้งคลัง 2,000,000 ส านักงาน กองช่าง  

ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย เทศบาลต าบลอุทัย

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ หมู่ท่ี 12

รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก าหนด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ติดต้ังกล้องวงจรปิด 2,000,000 ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ชนิดเครือข่ายมุมมองคง ต าบลอุทัย

ท่ีติดต้ังภายนอกอาคารฯ

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 500,000 ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

โซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ต าบลอุทัย

50 วัตต์ จ านวน 17 ต้น 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก าหนด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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.

5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา 800,000 ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง ในงานอาคาร งานทาง ต าบลอุทัย

งานไฟฟ้าและงานอ่ืน ๆท่ี

พิจารณาเข้าข่ายเป็นท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้างสาธารณะ

รวม 5  โครงการ  - 5,800,000  -  -

 - 5,800,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน   5   โครงการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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 กอง

ผู้สูงอายุ กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม

ภายในเขตเทศบาล

เทศบาลต าบลอุทัย

 

รวม 1  โครงการ  - 50,000  -  -

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี

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 โครงการป้องกันและควบคุม จัดท าโครงการป้องกัน 40,000 ภายในเขต กอง  

โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมโรคพิษ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

สุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคฯ ท าหมัน

ฉีดฮอร์โมนคุมก าเนิด

ให้แก่สุนัขและแมว

ของประชาชน

2 โครงการป้องกันและควบคุม จัดท าโครงการป้องกัน 80,000 ภายในเขต กอง

โรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคพิษ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออก โดยการ งบ สปสช.

ฉีดพ่นหมอกควัน 

แจกทรายอะเบท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ท่ี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

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.

3 โครงการอาหารสะอาดรสชาติ จัดโครงการส่งเสริมให้ 30,000 ภายในเขต กอง  

อร่อย ร้านอาหาร แผงลอย เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน งบ สปสช.

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดโครงกรส่งเสริม 30,000 ภายในเขต กอง

แม่และเด็ก สุขภาพอนามัยแม่และ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

เด็กให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี งบ สปสช.

ก าหนด

5 โครงการขับเคล่ือนโครงการ จัดโครงการขับเคล่ือน 30,000 ภายในเขต กอง

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรค เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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 70,000 ภายในเขต กอง

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดโรค คนปลอดภัย เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ จากโรคพิษสุนัขบ้า

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน ออกส ารวจข้อมูล 3,000 ภายในเขต กอง

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม จ านวนสัตว์และข้ึน เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค ทะเบียนสัตว์

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 32,500 ภายในเขต กอง

ปัญาหยาเสพติดฯลฯ และแก้ไขปัญหา เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ยาเสิพติดฯลฯ

รวม 8  โครงการ  - 315,500  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา จัดการแข่งขันกีฬา 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง  

เสพติด เด็ก เยาวชน และ ต้านยาเสพติด เด็ก การศึกษา

ประชาชน เยาวชนและประชาชน

รวม 1  โครงการ  - 50,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2564

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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 5,217,600 ภายในเขต กอง  

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลอุทัย

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 1,524,000 ภายในเขต กอง

คนพิการ คนพิการในเขต เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลอุทัย

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 12,000 ภายในเขต กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลอุทัย

รวม 3  โครงการ  - 6,753,600  -  -

 - 7,169,100  -  -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน   13   โครงการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 200,000 ภายในเขต งานป้องกันฯ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร เพ่ือขออนุมัติโครงการ เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

2 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงจุดตรวจ จัดโครงการเพ่ือบริการ 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย งานป้องกันฯ

ร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประชาชนท่ีสัญจรผ่าน ส านักปลัด

ปีใหม่ พ้ืนท่ีในช่วงเทศกาล

3 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงจุดตรวจ จัดโครงการเพ่ือบริการ 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย งานป้องกันฯ

ร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประชาชนท่ีสัญจรผ่าน ส านักปลัด

สงกรานต์ พ้ืนท่ีในช่วงเทศกาล

รวม 3  โครงการ  - 240,000  -  -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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 โครงการประชุมเชิงปฏบัติการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 30,000 ภายในเขต ส านักปลัด

เร่ือง "ประชาธิปไตยและการมี ให้แก่พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลอุทัย

ส่วนร่วม" และประชาชนในพ้ืนท่ี

รวม 1  โครงการ  - 30,000  -  -

 - 270,000  -  -

พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน   4   โครงการ

    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 (พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่)  

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 โครงการคลองสวย น ้าใส ขุดลอกคลองอุทัย 100,000 ภายในเขต กอง  

คลองสามง่าม คลองชนะ เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

คลองหอยโข่ง

2 โครงการขนย้ายขยะเพ่ือน้าไป จ้างเหมาขนย้ายขยะ 100,000 ภายในเขต กอง  

ก้าจัด เพ่ือน้าไปก้าจัด เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

3 โครงการคัดแยกขยะตั งแต่ จัดโครงการให้ความรู้ 20,000 ภายในเขต กอง

ต้นทาง แก่ประชาชนในชุมชน เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

ภายในเขตเทศบาล

4 โครงการอุทัยเมืองสะอาด น่าอยู่ จัดท้าโครงการอุทัย 50,000 ภายในเขต กอง

เชิดชูมรดกโลก เมืองสะอาด น่าอยู่เชิดชู เทศบาลต้าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

มรดกโลก

รวม 4  โครงการ  - 270,000  -  -

 - 270,000  -  -

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน   4   โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 303,800 ศูนย์พัฒนา กอง  

ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล การศึกษา

เด็กเล็กเทศบาล ต าบลอุทัย

ต าบลอุทัย

2 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้ 1,769,888 โรงเรียนในเขตเทศบาล กอง

เด็กเล็กและเด็กนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

อนุบาล 1 - ประถม 6 เทศบาลต าบลอุทัย

โรงเรียนในเขตเทศบาล

3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ 40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง  

ส าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ เด็กอนุบาล 3 ขวบ ใน เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลอุทัย

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.

4 โครงการจัดหาส่ือการเรียน จัดหาส่ือการเรียนการ 105,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

การสอน สอนประเภทหนังสือ เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

นิทานและของเล่นเพ่ือ

ฝึกทักษะเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ จัดกิจกรรมค่าย 30,000 ภายในเขต กอง

เรียนรู้เด็กและเยาวชน วิชาการให้แก่เด็กและ เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

 (บ้านหลังเลิกเรียน) เยาวชนในเขต ทต.อุทัย

8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ 20,000 โรงเรียนภายในเขต กอง  

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

ให้แก่โรงเรียน

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ 175,460 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

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

จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ต าบลอุทัย

ค่าเคร่ืองแบบ และค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย

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. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดโครงการส่งเริมและพัฒนา 50,000 ภายในเขต กอง

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ เทศบาลต าบลอุทัย การศึกษา

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

11 อุดหนุนโครงการพัฒนาการ อุดหนุนงบประมาณ 40,000 โรงเรียนวัดจ าปา กอง

จัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดจ าปา การศึกษา

12 อุดหนุนโครงการพัฒนา อุดหนุนงบประมาณ 40,000 โรงเรียนวัดโคกช้าง กอง

คุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) การศึกษา

(ราษฎร์บ ารุง)

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมนิสัย อุดหนุนงบประมาณ 40,000 โรงเรียนอุทัย กอง

รักการอ่านตามรอยสมเด็จ ให้แก่โรงเรียนอุทัย การศึกษา

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

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

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

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.

14 โครงการจัดซ้ือ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 145,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26000 บีทียู การศึกษา

จ านวน 4 เคร่ือง
 

15 โครงการจัดซ้ือช้ันวางรองเท้า จัดซ้ือช้ันวางรองเท้า 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

จ านวน 1 ตู้ การศึกษา

16 โครงการจัดซ้ือตู้ทึบ จัดซ้ือตู้ทึบ 9,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

จ านวน 1 ตู้ การศึกษา

17 โครงการจัดซ้ือช้ันวางกระเป๋า จัดซ้ือช้ันวางกระเป๋า 9,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

จ านวน 1 ตู้ การศึกษา

รวม 17  โครงการ  - 2,842,548  -  -

พ.ศ. 2564

    5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

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

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 300,000 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 270,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง

สงกรานต์ เพ่ือให้ประชาชน การศึกษา

ในพ้ืนท่ีได้ร่วมอนุรักษ์

ประเพณี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

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

ของเทศบาล

5 อุดหนุนโครงการยอยศย่ิงฟ้า อุดหนุนงบประมาณ 70,000 จังหวัด กอง

อยุธยามรดกโลกและ ให้แก่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา การศึกษา

งานกาชาดฯ พระนครศรีอยุธยา

รวม 5  โครงการ  - 710,000  -  -

 - 3,552,548  -  -

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน   22   โครงการ

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. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล)  

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 กอง

เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะส้ันให้แก่ประชาชน สวัสดิการสังคม

สตรีในเขตเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ จัดประชุมประชาคม 40,000 ชุมชนภายในเขต กอง

วางแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนชุมชน เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและ 20,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง  

อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความ พัฒนาอาชีพ สวัสดิการสังคม

ยากจน เชิงบูรณาการ ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลอุทัย

รวม 3 โครงการ  - 110,000  -  -

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2563

แบบ ผด.02



       6.2  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 อุดหนุนโครงการส่งเสริมแนวทาง อุดหนุนงบประมาณ 60,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง ในแก่โรงเรียนในเขต

เทศบาลต าบลอุทัย

 

รวม 1 โครงการ  - 60,000  -  -

 - 170,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน   4   โครงการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 (ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

    6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริการงานท่ัวไป

 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 ตามท่ีเทศบาลก าหนด ส านักปลัด  

พิธีต่าง ๆ พิธีต่าง ๆ เช่น

วันปิยะมหาราช ฯลฯ

2 โครงการสร้างจิตส านึกส่งเสริม 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 100,000 ตามท่ีเทศบาลก าหนด ส านักปลัด  

ธรรมาภิบาลเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เพ่ือขออนุมัติโครงการ

2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 100,000 ตามท่ีเทศบาลก าหนด ส านักปลัด  

บุคลิกภาพและศิลปะการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ

บริหารงานเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริการงานท่ัวไป

 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 100,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม เพ่ือขออนุมัติโครงการ

ราชินีนาถพระบรมราชชนนี 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

พันปีหลวง 12 สิงหาคม 3. ตรวจรับและรับมอบ

5 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 200,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาท เพ่ือขออนุมัติโครงการ

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

อดุลยเดช 3. ตรวจรับและรับมอบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริการงานท่ัวไป

 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 500,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา เพ่ือขออนุมัติโครงการ

ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 3. ตรวจรับและรับมอบ

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริการงานท่ัวไป

 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 50,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ ศรีอยุธยา

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

9 โครงการวันเทศบาล 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 30,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

เพ่ือขออนุมัติโครงการ

2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

3. ตรวจรับและรับมอบ

10 โครงการด าเนินการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ัง 400,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริการงานท่ัวไป

 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 โครงการด าเนินการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ัง 100,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกสภาผู้แทน

สมาชิกวุฒิสภา ราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา

12 โครงการส่งเริมและสนับสนุนการ 1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 30,000 เทศบาลต าบลอุทัย ส านักปลัด

สร้างความปรองดองและ เพ่ือขออนุมัติโครงการ

สมานฉันท์ของคนในชาติและ 2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 3. ตรวจรับและรับมอบ

ประชาธิปไตย

13 โครงการจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษี จัดท าหรือปรับปรุง 500,000 ภายในเขต กองคลัง

แผนท่ีภาษีให้มีความ เทศบาลต าบลอุทัย

เหมาะสม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



       7.1  แผนงานบริการงานท่ัวไป

 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.

14 โครงการเสริมสร้างความรู้ จัดท าโครงการเสริมสร้าง 10,000 ภายในเขต กองคลัง

ความเข้าใจในการช าระภาษี ความรู้ความเข้าใจในการ เทศบาลต าบลอุทัย

ท้องถ่ิน ช าระภาษีท้องถ่ิน

รวม 14  โครงการ  - 2,320,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถยนต์ 150,000 บรรทุกน้ าของเทศบาล ส านักปลัด

ขนาดใหญ่ บรรทุกน้ าของเทศบาล ต าบลอุทัย งานป้องกันฯ

ต าบลอุทัย

รวม 1  โครงการ  - 150,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.3  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 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ PC จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ PC 60,000 ห้องกองการศึกษา กอง

จ านวน 2 เคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับท างาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับท างาน 15,000 ห้องกองการศึกษา กอง

จ านวน 3 ตัว การศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน 16,000 ห้องกองการศึกษา กอง

จ านวน 2 ชุด การศึกษา

รวม 3  โครงการ  - 91,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.4  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 อุดหนุนโครงการตามแนวทาง อุดหนุนงบประมาณ 160,000 ภายในเขต กอง

พระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการตามแนวทาง เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000 ภายในเขต กอง

แบบอัดท้าย แบบอัดท้าย เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

จ านวน 1 คัน

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่น จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 ภายในเขต กอง

หมอกควันชนิดสะพายไหล่ ชนิดสะพายไหล่ เทศบาลต าบลอุทัย สาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.4  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.

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 14,000 อาคารโรงจอดรถ กอง

แบบติดผนัง แบบติดผนัง บรรทุกขยะ สาธารณสุขฯ

ขนาด 9000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 4  โครงการ  - 2,633,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.5  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 โครงการจ้างเหมาบุคคลด าเนิน จ้างเหมาบุคคลด าเนินการ 40,000 ภายในเขต กอง  

การส ารวจและบันทึกจัดท า ส ารวจและบันทึกข้อมูล เทศบาลต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

ข้อมูล จปฐ. จปฐ. ของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลอุทัย

2 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีจัดเล้ียง จัดซ้ือเก้าอ้ีจัดเล้ียง 2,940 ภายในห้องสัวสดิการ กอง

จ านวน 6 ตัว สังคม เทศบาล สวัสดิการสังคม

ต าบลอุทัย

3 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ 5,000 ภายในห้องสัวสดิการ กอง

น่ังท างาน น่ังท างาน จ านวน 1 ตัว สังคม ทต.อุทัย สวัสดิการสังคม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.5  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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 158,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กอง  

แบบติดผนัง แบบติดผนัง ขนาด ชีวิต ฯ ต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

30000 บีทียู จ านวน 4 คร่ือง

เทศบาลต าบลอุทัย

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 17,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กอง

แบบติดผนัง แบบติดผนัง ขนาด ชีวิต ฯ ต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

12000 บีทียู จ านวน 1 คร่ือง

เทศบาลต าบลอุทัย

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 34,500 ห้องกองสวัสดิการ กอง

แบบติดผนัง แบบติดผนัง ขนาด สังคม สวัสดิการสังคม

25000 บีทียู จ านวน 1 คร่ือง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



       7.5  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 โครงการติดต้ังผ้าม่าน ด าเนินการติดต้ังผ้าม่าน 36,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กอง  

ชีวิต ฯ ต าบลอุทัย สวัสดิการสังคม

8 โครงการจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 42,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง

ขาพับได้ ขนาด สวัสดิการสังคม

150x75x70 ซม.

จ านวน  15 ตัว

9 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง จัดท าโครงการรณรงค์ยุติ 30,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง

ต่อเด็กและสตรี ประจ าปี 2564 ความรุนแรงต่อเด็กและ สวัสดิการสังคม

สตรี ประจ าปี 2564

รวม 9  โครงการ  - 365,440  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 กองวิชาการฯ  

ข้อมูลข่าวสารตาม พบร.ข้อมูล ในเขตเทศบาล

ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ต าบลอุทัย

2 โครงการจัดท าวารสารหรือ จัดท าวารสารหรือ 80,000 ห้างร้านหรือบุคคล กองวิชาการฯ

เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ภายนอกเพ่ือด าเนินการ

จัดท าวารสารของ 

เทศบาลต าบลอุทัย

3 โครงการจัดท าทบทวนแผนพัฒนา จัดการประชุมประชาคม 10,000 เทศบาลต าบลอุทัย กองวิชาการฯ

ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือให้ประชาชน

หรือเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ในชุมชนได้ร่วมกันแสดง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ความคิดเห็นเสนอปัญหา

อุปสรรค ความต้องการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/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 กองวิชาการฯ  

สัมพันธ์ งานต่าง ๆ ภายนอกด าเนินการ

จัดท าป้ายให้ ทต.อุทัย

5 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมและ 600,000 ตามท่ีเทศบาลก าหนด กอง  

ทัศนะศึกษาดูงาน สวัสดิการสังคม

แก่บุคคลตามเป้าหมาย

ของโครงการฯ

รวม 5  โครงการ  - 720,000  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 เทศบาลต าบลอุทัย กอง  

โดยให้มีกิจกรรมและ การศึกษา

ของรางวัล ให้แก่เด็ก

ท่ีมาร่วมงานหรือ

ร่วมกิจกรรม

2 โครงการการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จัดส่งพนักงานเทศบาล 80,000 ภายในจังหวัดพระนคร กอง

กับส่วนราชการอ่ืน  ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศรีอยุธยา การศึกษา

กับส่วนราชการอ่ืน ๆ

รวม 2  โครงการ  - 380,000  -  -

 - 6,659,440  -  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน   38   โครงการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 (พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 (ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล)

    7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน 5 5,800,000.00           8.78 กองช่าง

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี1 5 5,800,000.00          

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 50,000.00               กองสวัสดิการสังคม

2. แผนงานสาธารณสุข 8 315,500.00              กองสาธารณสุขฯ

3. แผนงานการศึกษา 1 50,000.00               กองการศึกษา

4. แผนงานงบกลาง 3 6,753,600.00           กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 2 13 7,169,100.00          

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564

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 3 240,000.00              งานป้องกันฯ ส านักปลัด

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000.00               ส านักปลัด

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 3 4 270,000.00             

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการบริหารจัดการ

มลภาวะท่ีก่อให้เกิดมลพิษและการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข 4 270,000.00              กองสาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 4 4 270,000.00             

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564

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 17 2,842,548.00           กองการศึกษา

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 710,000.00              กองการศึกษา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 5 22 3,552,548.00          

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

เศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 110,000.00              กองสวัสดิการสังคม

2. แผนงานการศึกษา 1 60,000.00               กองการศึกษา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 6 4 170,000.00             

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564

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 14 2,320,000.00           ส านักปลัด, กองคลัง

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 150,000.00              งานป้องกันฯ ส านักปลัด

3. แผนงานการศึกษา 3 91,000.00               กองการศึกษา

4. แผนงานสาธารณสุข 4 2,633,000.00           กองสาธารณสุข

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 365,440.00              กองสวัสดิการฯ

6. แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน 5 720,000.00              กองวิชาการฯ, กองสวัสดิการฯ

7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 380,000.00              กองการศึกษา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ท่ี 7 38 6,659,440.00          

รวมท้ังส้ิน จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 90  โครงการ 23,891,088.00        

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลอุทัย

แบบ ผด. 01แบบ ผด. 01


