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ดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูล 



 

ค าน า 
 

               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน                 
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)..โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักการและรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ           
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น                                
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานในรอบ 6  เดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 –  เดือนมีนาคม 
2565) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ                         
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป 
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สารบัญ 
 
   เรื่อง             หน้า  
 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบ  6  เดือน                                
* การวางแผน                1 
* การจัดท างบประมาณ                         2 
* รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                               3 
    ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
*  ผลการด าเนินงาน                     25 
* รายละเอียดผลการการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน                              26 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ย.1  34% 

ย. 2  6% 

ย.3  6% 

ย.4  44% 

ย.6  10% 

1.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2.การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

3.การพัฒนาเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 

4.การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

5.การเมอืง การบรหิาร 

โครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 66 286,518,000.00 
2.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 8,450,000.00 
3.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 12 5,550,000.00 
4.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 86 38,668,900.00 
5.การเมือง การบริหาร 20 9,940,000.00 

รวม 196 349,126,900.00 

1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
25% 

2.การบริหารและ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7% 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

4% 

4.การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

55% 

5.การเมือง การบริหาร 
9% 

 
 

การจัดท างบประมาณ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  โดยมีโครงการตาม
แผนพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  จ านวน 134 โครงการ 
งบประมาณ 111,946,900.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 34 67,500,000.00 
2.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 7,550,000.00 
3.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 1,249,000.00 
4.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 73 29,438,400.00 
5.การเมือง การบริหาร 12 6,209,500.00 

รวม   134  111,946,900.00 

2 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 

รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                              
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของอบจ.อน. 

2,500,000.00 กองช่าง, ส านักชา่ง
, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบลใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โดย
จัดซื้อวัสดุ และใช้เครื่องจักรกลของ
อบจ. รายละเอียดตามที่อบจ.
ก าหนด 

2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
สายแยกทางหลวง
หมายเลข 333-บ้าน
หนองพังค่า อ.หนองขา
หย่าง จ.อน 

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบลใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
พื้นที่กวา้ง 8 ม.      ยาว 3,750 
ม.พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 30,000 ตร.ม.              
โดยจัดซื้อวัสดุและใช้เครื่องจักรกล
ของอบจ.อบจ.ก าหนด 

3 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ส าหรับ ให้น้ าล้นผา่น หมู่
ที่ 10 บ้านหนองบัว 
ต าบลหนองยาง อ าเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี - อ าเภอหนอง
มะโมง จังหวัดชยันาท 

500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและใช้ใน
การสัญจรไปมาได้ 

ก่อสร้างถนนส าหรับให้น้ าล้น ผ่าน 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 17 เมตร 
รายละเอียด ตามรูปแบบรายการที่ 
อบจ. ก าหนด 

4 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบส่ง
น้ า ด้วยท่อ คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านพุ
หล่ม ต าบลลานสกั - 
ต าบลประดู่ยืน อ าเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธาน ี

5,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตรกรรม 

ก่อสร้างระบบส่งน้ าด้วยท่อ คสล. 
Ø 1 เมตร พร้อมบ่อพกั ยาว 720 
เมตร รายละเอียด ตามรูปแบบ
รายการที ่อบจ. ก าหนด 

5 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมระบบระบาย
น้ า สายหมู่ที่ 6 ต าบล
น้ าซึม - ทางหลวง
หมายเลข 333 

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ระบบ
ระบายน้ า ขนาดผิว จราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร รายละเอียด ตามรูปแบบ
รายการที ่อบจ. ก าหนด (ค่างาน
เปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพพื้นทาง
เดิม) 

6. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย
หมู่ที่ 1,7 ต าบลท่าซุง 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
อุทัยธานี - หมู่ที ่3 ต าบล
วัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท 

5,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 5 ซม. ไม่มีไหล่
ทาง หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่า
งานเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพ
พื้นที่ทางเดิม) 

3 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 2 ต าบล
สะแกกรัง - เช่ือมเขต
เทศบาลเมืองอุทัยธาน ี
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
อุทัยธานี (สายหลัง รร.
อุทัยวิทยาคม) 

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,160 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

8. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 6 ต าบล
โนนเหล็ก - หมู่ที่ 1 ต าบล
ดอนขวาง อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 420 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,520 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

9 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอหนองขาหย่าง - 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง
นางนวล อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
450 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด 
ตามรูปแบบรายการที ่อบจ. 
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลง ไป
ตามสภาพพื้นทางเดิม) 

10 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 2 ต าบล 
หนองนางนวล อ าเภอ
หนองฉาง - หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัด
อุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบลใกล้เคียงใช้
เส้นทาง สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 440 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

11 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 4 ต าบล
หนองสรวง - หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 440 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

12 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 14 ต าบล
ทุ่งโพ - หมู่ที่ 1 ต าบลเขา
กวางทอง อ าเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี

1,500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 320 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,920 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

4 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 

 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 3 ต าบล
หนองกลางดง - - หมู่ที่ 6 
ต าบลทัพทัน อ าเภอทพั
ทัน จังหวัดอุทยัธาน ี

1,500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,800 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

14 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 15 ต าบล 
หนองกระทุ่ม อ าเภอทพั
ทัน - หมู่ที่ 8 ต าบลพลวง
สองนาง อ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทยัธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบลใกล้เคียงใช้
เส้นทาง สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

15 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 3 ต าบลต
ลุกดู่ อ าเภอทัพทัน - หมู่ที่ 
6 ต าบลเขากวางทอง 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบลใกล้เคียงใช้
เส้นทาง สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

16 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 9,6 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี - หมู่ที ่16 
ต าบลวังม้า อ าเภอ
ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ 

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,760 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

17 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 19 ต าบล
ไผ่เขียว - หมู่ที่ 12 ต าบล
บ่อยาง อ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทยัธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

18 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 5 ต าบล
บ่อยาง - หมู่ที่ 17 ต าบล
ไผ่เขียว อ าเภอสวา่ง
อารมณ์ จังหวัดอุทยัธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

5 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 1 ต าบล
ระบ า - หมู่ที ่2,11 
ต าบลป่าออ้ อ าเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

20 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 3 ต าบล
ลานสัก - หมู่ที่ 13 ต าบล
ระบ า อ าเภอ ลานสัก 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,760 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

21 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 7 ต าบล
ประดู่ยืน - หมู่ที ่2 ต าบล
น้ ารอบ อ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

22 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.บริเวณถนน
สาย หมู่ที ่5 ต าบลทุ่งนา
งาม - หมู่ที่ 1 ต าบลป่า
อ้อ อ าเภอลานสกั จังหวัด
อุทัยธาน ี

1,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ผ่านได้สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 
3 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 
12 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ 
อบจ.ก าหนด 

23 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการดาดคอนกรีต หมู่
ที่ 6 ต าบลปา่อ้อ - หมุ่ที่ 
12,6 ต าบลทุ่งนางาม 
อ าเภอลานสกั จังหวัด
อุทัยธาน ี

1,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อส่งน้ าใช้ส าหรับ
การชลประทาน 

ดาดคอนกรีต ยาว 300 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ 
อบจ.ก าหนด 

24 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านไร่ - หมู่ที่ 1 ต าบล
บ้านไร่ (หลังเทศบาล
ต าบลบ้านไร่) อ าเภอบา้น
ไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

6 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 
 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านบึง- หมู่ที่ 9 ต าบล
ทัพหลวง อ าเภอบา้นไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 440 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

26 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Seal 
สายหมู่ที่ 2,7 ต าบลเจา้
วัด - หมู่ที่ 7 ต าบล คอก
ควาย อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
620 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,720 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

27 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 7 ต าบล
ทัพหลวง - หมู่ที่ 5 ต าบล
ห้วยแห้ง อ าเภอบา้นไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 410 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,460 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

28 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 9 ต าบล
หนองบ่มกล้วย - หมู่ที ่5 
ต าบลหูช้าง อ าเภอบา้นไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

29 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 12 ต าบล
เมืองการุ้ง - หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านใหม-่ คลอง
เคียน อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 440 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

30 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สาย อน.ถ.1 - 
0054 บ้านวังมะค่า - 
บ้านเขาลูกโล ่ต าบลวังหิน 
อ าเภอบา้นไร่ จังหวัด
อุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบลใกล้เคียงใช้
เส้นทาง สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

7 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 4 ต าบล
สุขฤทัย - หมู่ที่ 5 ต าบล
ห้วยคต อ าเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 470 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,820 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตาม รูปแบบรายการที่ อบจ. 
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

32 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Seal 
สายบ้านร่องบง - บ้านสุข
ฤทัย อ าเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
และต าบล ใกล้เคียง
ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่าง สะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,240 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,440 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตามรูปแบบ รายการที่ อบจ.
ก าหนด (ค่างานเปลีย่นแปลงไป
ตาม สภาพพื้นทางเดิม) 

33 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. บริเวณถนน
สายหมู่ที่ 10 บ้านหนอง
บัว ต าบลหนองยาง - 
ต าบลหนองนางนวล 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ผ่านได้สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 
2 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 
6 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ 
อบจ.ก าหนด 

34 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านคลองโป่ง - บ้าน
เขาขาด อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

3,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
สายบ้านคลองโป่ง - 
บ้านเขาขาด อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานีขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร หรือพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า 12,000 
ตารางเมตร โดย 
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ
ซ่อมสร้าง น้ ามัน 
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น
และค่าบ ารุงรักษา 
เครื่องจักรกลและใช้
เครื่องจักรกล อบจ. 
ด าเนินการ 
รายละเอียดตาม
รูปแบบ รายการที่ 
อบจ.ก าหนด 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
12,000 ตารางเมตร โดย จัดซื้อ
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ ามัน 
เช้ือเพลิงและหล่อลื่นและค่า
บ ารุงรักษา เครื่องจักรกลและใช้
เครื่องจักรกล อบจ. ด าเนินการ 
รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ 
อบจ.ก าหนด 

35 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ก าจัดผักตบชวา 700,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก าจัดผกัตบชวา
และวัชพืชในแม่น้ า
สะแกกรังและลุ่มน้ า
ต่างๆในเขตจ.อน. 

ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแม่น้ า
สะแกกรังและลุ่มน้ าสาขา โดยใช้
เครื่องจักรของอบจ. 

8 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวังติดตามการตรวจ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
แบบมีส่วนร่วม 

100,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพิทักษ์รักษา
คุณภาพน้ าให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

จัดประชุมสัมมนาเครือข่่ายวางแผน
บริหารจัดการคุณภาพน้ า 

37 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าชุมชน ป่า
สาธารณะ และเฝ้าระวัง
ฟื้นฟูดูแลรักษาป่า 

500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อ
ฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าในเขตพื้นที่จ.อน. เฝ้าระวัง
ฟื้นฟูดูแลรักษาคุณภาพปา่ สร้าง
แนวกันไฟ จัดอบรม จัดซื้อพันธ์
กล้าไม้ 

38 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัฝายชะลอน้ า 

50,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับฝาย
ชะลอน้ า 

อบรมให้ความรู้ในพื้นที่อ.ลานสกั 
บ้านไร่ ห้วยคต สว่างอารมณ์ 

39 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าและ
ศึกษาดูงานเร่ืองการ
บริหารจัดการแหล่งน้ า 

500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า 
และศึกษาดูงานความ
เหมาะสมของพื้นที่ที่
จะก่อสร้างฝายและ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 

ก่อสร้างฝายใน 4 อ าเภอ และน า
ประชาชนศึกษาดูงาน จ านวน 30 
คน 

40 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าสารปรับปรุงดิน น้ า
หมักชีวภาพและพืช
สมุนไพรป้องกันศัตรูพืช 

1,500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรท า
การเกษตรปลอดภยั 
ลดต้นทุนการผลิต ไม่
ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 

จัดซื้อวัสดุในการจัดท าสาร  
ปรับปรุงดิน 

41 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมเกษตรกรและ
ประกวดโครงการส่งเสริม
แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

3,500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

อบรมเกษตรกร 2500 คน 
ประกวดแปลงประเภทมือใหม่   
กับมืออาชีพ ส่งเสริมการเกษตร
ผสมผสาน 

42 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่และจัด
นิทรรศการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

200,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
และจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

จัดท าศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง และจัด
นิทรรศการ 1-2 แห่ง 

43 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการและบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย จ.อน. 

300,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อด าเนินการ
รวบรวมของเสีย
อันตรายของจังหวัด
อุทัยธานีเพื่อรอน าไป
ก าจัด 

บริหารจัดการศูนย ์1 แห่ง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

44 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

200,000.00 ส านักงาน
เลขานุการ, ส านัก
กิจการสภา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช พืช
พรรณ พรรณไม้ ไว้ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สูงสุดใน
อนาคตและเป็นแหล่ง
ศึกษาพันธกุรรมพืช 

1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบดว้ยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ผู้น าท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มอนุรกัษ์ และตัวแทน
ชุมชน จ านวน 500 คน 2.บริหาร
และจัดการด าเนินโครงการฯ 3.
ส ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูล
พันธุกรรมพืชและข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง
รวมถึงทรัพยากรทอ้งถิ่น 4.เข้าร่วม
หรือด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนและ
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินโครงการ 

45 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

จัดอบรมมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว
ของจังหวัดอุทัยธานี
ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
เป้นมัคคุเทศ์ท้องถิ่น
ที่ด ี

จัดอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่
มีแหล่งท่องเที่ยว 

46 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานวันมรดกโลกห้วย
ขาแข้ง 

399,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และสร้างจิตส านึก
ให้กับเยาวชน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดงานวันมรดกโลก 

47 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

150,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การอนุรักษแ์ละสร้าง
จิตส านึกให้กบั
เยาวชนประชาชนใน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดอุทัยธาน ี

จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัด 

48 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพเพื่อพัฒนารายได้
ให้แก่ประชาชน 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับ ประชาชนและ
สามารถ สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ ต่าง 
ๆ ให้กับประชาชนในเขต จังหวัด
อุทัยธานี (รายละเอียด ตาม
โครงการที่ อบจ.ก าหนด) 

49 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ประกวดผ้าสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นด ารง
ไว้ในแผ่นดินอุทัยธาน ี

500,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อค้นหาผ้าทอที่มี
ลวดลายเฉพาะเป็น
เอกลักษณ์ของ
จังหวัดอุทัยธาน ีมา
เพิ่มคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเท่ียวสร้าง
รายได้ให้ประชาชน 

อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุทัยธาน ี
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอบรมป้องกัน 
ควบคุมโรคเอดส์และ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

100,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อสร้างความรู้
ความ เข้าใจใหแ้กน
น า นักเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบ งานด้าน 
เพศศึกษา มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่อง 
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ 2.เพื่อ
ลดปัญหาการติดเช้ือ 
เอดส์ในกลุ่มเด็ก
นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน ทุก
เพศทุกวัย 3.เพื่อ
ป้องกันปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
เด็ก และเยาวชน 

1.จัดให้มีการอบรมแกนน า 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
100 คน 2.จัดการอบรมครูใน
โรงเรียน มัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบ
งาน ด้านการสอนเร่ืองเพศศึกษา 
จ านวน 60 คน 

51 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการบูรณาการงาน 
ด้านสาธารณสุขของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน จังหวัด
อุทัยธาน ี

200,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ ให ้กับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นใน
จังหวัดอุทัยธาน ี2.
เพื่อประสาน
เครือข่ายการ
ปฏิบัติงานด้าน 
สาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน จังหวัด
อุทัยธานี และ
หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงาน ด้าน
สาธาณสุขให้กบัผู้ที่ รับผิดชอบงาน
ด้าน สาธารณสุข และผู้ชว่ยที ่
รับผิดชอบงานด้าน สาธารณสุข 
อบจ./เทศบาล อบต. และ
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 

52 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลงในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธาน ี

250,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อเฝ้าระวัง/
ป้องกัน/ควบคุม/
โรคติดต่อน าโดย
แมลง 

1.ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายที่
มีก่่แพร่ระบาดในพื้นทีจ่ังหวัด
อุทัยธานี เช่น โรคชิกา,โรคคุนกุน
ยา และโรคไข้เลือดออก 2.
ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรียที่มีแพร่
ระบาดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 3.
ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอื่นๆ 
ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี โดยบูรณาการร่วมกับ
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 
นครสวรรค์ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ ด้านการ
ปฏิบัติงานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
จังหวัดอุทัยธาน ี

1,000,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อส่งเสริมให้ อส
ม.มีความรู้ความ
เข้าใจใน บทบาท
หน้าที่ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนด 
2.เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ของ อส
ม.ในชุมชน 3.เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึก
และทัศนคติในการ
ท างาน ด้วยจิตอาสา 

อุดหนุนสมาคมอาสาสมัคร เพือ่
พัฒนาสังคมจังหวัด อุทัยธานีใน
การจัดอบรม พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของ อส
ม.จ านวน 6,745 คน 

54 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

อาหารปลอดภัย จังหวัด
อุทัยธาน ี

250,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดต่อจากอาหาร 
และน้ าเป็นสื่อ 2.
เพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัดอุทัยธาน ีได้
บริโภค อาหารที่
ปลอดภัยและมี
คุณภาพ อาหารที ่
จ าหน่ายมีความ
ปลอดภัยจากเช้ือโรค
และสาร ปนเปื้อน 
เช่น ยาฆา่แมลงสาร
ปรุงแต่งอาหาร 
น้ ามันทอดซ้ า 3.เพื่อ
ตรวจเฝ้าระวังควบคุม
การผลิตและการ 
จ าหน่ายน้ าดื่มให้ได้
มาตรฐาน 

อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุทัยธาน ีในการ ด าเนินการ
ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อจาก
อาหาร และน้ าเป็นสือ่ 

55 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ชุมชน 
เรือนจ า 

400,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ชุมชน
และเรือนจ า 

เฝ้าระวัง /จัดอบรม 

56 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมการให้ความรู้การ
ปกครองท้องถิ่นไทย 

100,000.00 ส านักงาน
เลขานุการ, ส านัก
กิจการสภา 

เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครอง ท้องถิ่นไทย
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การ
ปกครองท้องถิ่นไทย ให้กับเด็กและ
เยาวชนใน โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขต จังหวัดอุทยัธาน ีรวม 8 อ าเภอ 
ๆ ละ 1 ครั้ง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

57 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 130,000.00 ส านักงาน
เลขานุการ, ส านัก
กิจการสภา 

เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ
อ านาจบทบาท 
หน้าที่และผลงานของ
ท้องถิ่น 

จัดงานวันท้องถิ่นไทยโดยจ่าย เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าจัด นิทรรศการ และ
ผลงานต่างๆ ของ อบจ. ค่าพวง
มาลาและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
และ เกี่ยวข้องในการจัดงานราย 
ละเอียดตามโครงการที่ อบจ.
ก าหนด 

58 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

800,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ควบคู่การ
พัฒนา 

จัดกิจกรรมในโรงเรียน 

59 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

150,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังเยาวชน
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

จัดกิจกรรมให้กบัเด็กเยาวชน 

60 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา
บ้านเกิด 

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กเยาวชนมีทักษะ
การใช้ชีวิตในสังม
ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา     
บ้านเกิด 

61 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพภาวะผู้น า
สตรีจังหวัดอุทัยธาน ี

1,000,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศ กยภาพ
ภาวะผู้น าคณธกรรม
การพัฒนาสตรี และ
ส่งเสริมบทบาทสตรี 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 

62 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ผู้ปกครองนักเรียนพิการ
เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างทางเลือก
และโอกาสการมีงาน
ท าแก่ผู้ปกครองเด็ก
พิการให้มีความรู้และ
ทักษะ 

อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ 

63 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการ Open House 
เปิดบ้านวิชาชพีเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ 
สู่คุณภาพ ชีวิตที่ด ี

300,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรม
การศึกษาตามแนว
พระราชด าริ และ
การศึกษาอาชีพเพือ่
การมีงานท าและ มี
ช่องทางจ าหน่วย
สินค้ากับผู้ที่สนใจเพื่อ
เพิ่มพูน รายได้ให้กบั
ประชาชนในจังหวัด
อุทัยธาน ี

อุดหนุนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
ในการ ด าเนินงานโครงการ Open 
House เปิดบ้าน วิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ สู่
คุณภาพชีวิตที่ด ี

13 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อผลักดันและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริม
สุขภาพดว้ยการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดกิจกรรมการใช้จักรยาน                     
ในชีวิตประจ าวัน 

65 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดการแข่งขันฟตบอล 
อบจ.จูเนียร์คัพ 

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีทักษะการ
เล่นฟุตบอลและได้
ออกก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดการแข่งขันฟุตบอล                              
ในจังหวัดอุทัยธาน ี

66 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอล อบจ.อุทัยธานีคัพ 

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชนมี
ทักษะในการเล่น
ฟุตบอล ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันฟุตบอล                                  
ในจังหวัดอุทัยธาน ี

67 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดงานประเพณี 
บุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธาน ี

1,200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
และเสริมสร้างความ
สามาคีในชุมชน 

1. การประกวดริ้วขบวน แห่บั้งไฟ 
2. การแข่งขันจุดบั้งไฟ 3. จัด
กิจกรรมของเด็ก และเยาวชน 4. 
จัดกิจกรรมด้าน นันทนาการ 5. จัด
กิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

68 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

เผยแพร่ธรรมและการ
ปฏิบัติธรรม 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังประชาชน 
เยาวชนได้เรียนรู้
ธรรมและร่วมฎบิัติ
ธรรม 

จัดอบรมประชาชน 

69 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ประเพณีบุญเดือนสามสืบ
สานประเพณีวิถีชาวอู่ไท 
วัดหนองขุนชาติ จ.อน. 

1,200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
อุทัยธาน ี

จัดงานบวช ประกวดขบวนแห่นาค 
ประกวดส ารับคาวหวาน ประกวด
นางร า 

70 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

จัดงานประเพณ๊โดยมีกจิกรรม การ
แสดงต่างๆ 

71 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ าด าหวัผู้สูงอาย ุ

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณ ี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ

72 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่เผยแพร่
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

จัดอบรมปราชญ์ชาวบ้านในการ
เผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

73 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เยาวชนด้านการพัฒนา
ทักษะกระบานการคิดเพื่อ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

500,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ในการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 

74 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ด้านยาเสพติด 

400,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง และส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัด
อุทัยธาน ี

จัดแข่งขันมินิมาราทอน ฮาล์ฟมารา
ทอน และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 

75 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทิพ
ระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

700,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ 

จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์มรดกไทย 

76 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันแบตมินตัน 
อบจ.อน.ต้านยาเสพติด 

70,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีทักษะใน
การเล่นแบตมินตัน 
ออกก าลังกาย ใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันแบตมินตัน 

77 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันฟุตซอลอุทัยธานี
คัพ 

250,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ให้เล่นกีฬาฟุตบอล 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

78 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันกรีฑาอบจ.
อุทัยธาน ี

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้ออกก าลัง
กาย ฝึกฝนทักษะใน
การแข่งขันกีฬาได้
ออกก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดการแข่งขนกรีฑา คนเข้าร่วม
แข่ง 500 คน 

79 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันกีฬาเปตอง 
อบจ.อน.ต้านยาเสพติด 

60,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีทักษะใน
การเล่นเปตอง 

จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง มี
ผู้เข้าร่วม 150 คน 

80 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

การแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 
อุทัยธานีเกมส ์

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชนได้
ฝึกฝนทักษะในการ
แข่งขันกีฬา ออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท 
ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล 
ตะกร้อ 

15 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

81 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
เพื่อการอนุรักษ์ ง่ามหนังส
ติ้ก 

70,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชนได้
อนุรักษ์กีฬาไทย 

จัดการแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วม 200 
คน 

82 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
อบจ.อุทัยธานีคัพ 

160,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส มี
ผู้เข้าร่วม 200 คน 

83 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
อุทัยธาน ี

600,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์
จากการเรียนการ
สอนมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา/ทกัษะ
ในการแข่งขัน 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาอุทัยธานี ชยันาท เพื่อ
เป็นค่่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 
จั 

84 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระปฐมบรมมหา
ชนกและงานกาชาด
อุทัยธาน ี

2,000,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเทิดพระเกียรติ
ราชวงศ์จักรีและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

อุดหนุนส านักงานจังหวัดในการจัด
งานเทิดพระเกียรติฯและงาน
กาชาด 

85 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศระดับกลุ่ม
โรงเรียน 

1,600,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้น า
ความรู้ความสามารถ
ด้านกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

อุดหนุนสพป. เขต 1 ,2 

86 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬาเพือ่
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับจังหวัด เขต 1 

2,600,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะดา้นการ
กีฬาและเป็นตัวแทน
การแข่งขันของ
จังหวัด 

อุดหนุนสพป.เขต 1 

87 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ระดับพื้นที่
การศึกษา เขต 1,2 

400,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
พื้นที่เขต 2 ได้พัฒนา
ทักษะด้านการกีฬาใน
ระดับเขตพื้นที่เพื่อ
เป็นตัวแทนนักกีฬา
จังหวัด 

อุดหนุนสพป.เขต 1,2 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

88 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยม 
จังหวัดอุทัยธาน ีสหวิทยา
เขตอู่ไท 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะ
ด้านการกีฬาเพือ่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับสูง
ต่อไป 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามันธยมศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชยันาท จัดการแข่งขัน
กีฬากรีฑา นกักีฬา นกัเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกลุ่มสห
วิทยาเขตอู่ไท จ านวน 7 โรงเรียน 

89 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยม 
จังหวัดอุทัยธาน ีสหวิทยา
เขตพนารักษ ์

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะ
ด้านการกีฬาเพือ่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับสูง
ต่อไป 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาอุทยัธานี 
ชัยนาท จัดการแข่งขันกรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
กลุ่มสหวิทยาเขตพนารกัษ์ จ านวน 
7 โรงเรียน 

90 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยม 
จังหวัดอุทัยธาน ีสหวิทยา
เขตสะแกกรัง 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะ
ด้านการกีฬา                   
เพื่อเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับสูงต่อไป 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาอุทยัธานี 
ชัยนาท จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในก
ล่มสหวิทยาเขตสะแกกรัง จ านวน 
7 โรงเรียน 

91 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถ    
ด้านศิลนาฏศิลป์           
และดนตรีไทย 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาอุทยัธานี 
ชัยนาท ในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้นักเรียน
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

92 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เยาวชนด้านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสต์ และ
ประเพณีท้องถิ่น 

150,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
เรียนรู้การน าเสนอ 
การแนะน าเร่ืองราว
ต่างๆให้กับ
นักท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และวธิีการเตรี
นมความพร้อม 

93 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันตอบปัญหา
ศีลธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น 

80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้มีความรู้
ธรรมะในการ
ด ารงชีวิต 

จัดกิจกรรมตอบปญัหา 

94 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และทักษะพื้นฐานด้าน
ดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ 

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนได้
แสดงความสามารถ
ด้านนาฏสิลป์และ
ดนตรี 

จัดอบรมให้เยาวชน นักเรียนในเขต
จังหวัดอุทัยธาน ี

95 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรม
ศึกษาในสถานศึกษา
จังหวัดอุทัยธาน ี

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนใน
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

96 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

เงินทุนการศึกษา (ส่งเสริม
บัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่ง
ปริญญาหนึ่งท้องถิ่น) 

1,400,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียน 
เยาวชนได้มีโอกาส
เรียนต่อในระดับป.ตรี 

มอบทุนการศึกษาและนกัศึกษา
ในจ.อน.ให้นักเรียนชั้นม.6 

97 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1,000,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี ได้
แสดงออกถึง
ความสามารถดา้น
วิชาการ ด้านวิชาชีพ 
ด้านกีฬา 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา อุทัยธานี 
ชัยนาท เพื่่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับ
ต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุทยัธาน ี

98 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการตลาดนัดความรู้
และนิทรรศการผลงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธาน ี

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและนักเรียน
เยาวชน ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงาน
ทางด้านวิชาการ 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาอุทยัธานี 
ชัยนาท ในการจัดกจิกรรมทาง
วิชาการของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
อุทัยธาน ี

99 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

เปิดโลกกวา้งสร้างเส้นทาง
สู่อาชีพ 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
ความรู้และทักษะใน
งานอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เป็น
นวัตกรรมอยา่งน้อย 
1 ผลิตภัณฑ์ 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาอุทยัธานี
ชัยนาท ในการจัดกจิกรรมเพื่อน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในระดับต่างๆของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
อุทัยธาน ี

100 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พาน้องพิการสู่โลกกว้าง 300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิต ศักยภาพเด็ก
พิการ 

อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดอุทัยธาน ี

101 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

หน่วยบรกิารของศูนย์
ศึกษาพิเศษประจ าสาขา
อ าเภอ 1 อ าเภอ 1 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดตั้งหน่วย
บริการทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ
ประจ าอ าเภอและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ 

102 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนโรงเรียนอุทัยธรรมา
นุวัตรเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ของชุมชนอย่างมีคุณภาพ 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนให้มีศักยภาพที่
ดีมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
ศักยภาพ 

อุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานวุัตร
วิทยา 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

103 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองอู่
ไท อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี

43,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานวุัตร
วิทยา 

104 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

แข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

400,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ทักษะอาชพี 
ดนตรี ศิลปะและการ
แสดงในระดับ
สถานศึกษา 

อุดหนุนสพป.เขต 2 

105 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

อบรมเชิงปฎิบัติการ การ
แก้ไขการพูดส าหรับเด็ก
พิการและเด็กที่มปีัญหา
ทางการพูด 

150,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อมีปัญหาทางการ
พูดให้สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นได้ทักษะการ
พูดส าหรับเด็กพิการ
และ 

อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ 

106 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ค่ายอัจฉรยิิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5ะ
ภาพทางว 

260,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วม
ค่ายอัจฉรยิะ 

อุดหนุนสพป.เขต 2 

107 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ส่งเสริมนักเรียน
พิการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
อาชีพตามศักยภาพ
และความต้องการ สา
มารน าไปประกอบ
อาชีพได้อ 

อุดหนุนสพป.เขต 2 

108 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถทาง
วิชาการ ความคิด
สร้างสรรค์และได้มี
เวทีเผยแพร่
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนสพป.เขต 1 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

109 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ(สังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ชาวไทภูเขา) 

250,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และชาวไทภูเขา 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

110 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อบจ.อุทยัธาน ี

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ค าปรึกษา 
แนะน า ชว่ยเหลอื
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

บริหารจัดการศูนยแ์ละช่วยเหลือ
ประชาชน 

111 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดงานวันพิการสากล 
จ.อน. 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
และคนพิการมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

อุดหนุนส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จัดกจิกรรม
วันคนพิการสากล 

112 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดหารายได้เพื่อกิจการ
สาธารณะกุศลและ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด 
จ.อน. 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุกิจการ
ของเหล่ากาชาด 

อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด 
จ.อน. 

113 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการชุมชนปลอด 
อาชญากรรม 

1,000,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การ
ปราบปราม
อาชญากรรม                 
ในชุมชนเป็นไป  
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ครอบคลุม ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรจังหวัด 

114 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัดอุทยัธาน ี

300,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
สุนัขจรจัดในเขตพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานีให้มีที่
พักพิง จ.อุทยัธานีให้
มีที่พักพิง 2. เพื่อเฝ้า
ระวังป้องกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดท าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่โดม 
16 (คอกสุนัข) ของศูนย์พักพิงสุนัข 
ส านักอนามยั กทม. ต.โคกหมอ้ 
โดยท า MOU ร่วมกับอปท. ใน
เขตจ.อน.น าสุนัขจรจัดในเขตพท.
ของอปท.มาไว้ที่ศูนย์พกัพิง โดย
จ่ายเป็น คชจ.ในการด าเนินการ
และบริหารจัดการศูนย์พกัพิงฯ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

115 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัด จังหวัด
อุทัยธาน ี

300,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อปรับปรุงสถานที่
เดิมให้เป็นศูนย์พักพิง
สุนัข จรจัดจังหวัด
อุทัยธานีให้เหมาะสม
ส าหรับการ ใช้งาน 

-ปรับปรุงโดม 16 (คอก สุนัข) ของ
ศูนย์พักพิงสุนัข จรจัด ส านกั
อนามัย กรุงเทพมหานคร ต าบล 
โคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี (องค์การ บริหารสว่น
จังหวัดอุทัยธาน ีขอใช้พื้นที่
ด าเนินการ) เพื่อใช้ เป็นศุนย์พักพิง
สุนัขจรจัด จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 
1 แห่ง โดยปรับปรุงให้มีห้อง เกบ็
อาหารสุนัข ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา รายละเอียดตามที ่อบจ.
ก าหนด 

116 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ณ 
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 
จังหวัดอุทัยธาน ี

117,600.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อใช้อุปโภค - 
บริโภคภายในศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดอุทัยธาน ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 1 บ่อ 
บริเวณโดมที่ 16 รายละเอียด
ตามที่ อบจ.ก าหนด 

117 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอบรมและฟื้นฟ ู
ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

217,800.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อจัดการอบรม 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มี 
ความรู้ในการให้ความ 
ช่วยเหลือและดูแล 
ผู้สูงอายุ 2.เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การ ดูแลผู้สูงอาย ุ

อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุทัยธาน ีในการด าเนิน 
โครงการอบรมและฟื้นฟ ูความรู้
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใน จังหวัดอุทยัธาน ี
โดยมีกลุ่ม เปา้หมาย ดังนี้ 1.ผู้มีจิต
อาสาสมัครใจ เป็น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวน 80 คน 2.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ 8 อ าเภอ จ านวน 120 
คน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีม 
พี่เล้ียงผู้จัดการดูแลผู้สูงอาย ุ(Care 
Manager) จ านวน 30 คน 

118 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในท้องถิ่นและ
โรคอุบัติใหม่ 

300,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในท้องถิ่น
และโรคอุบัติใหม่ 2.
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อใน
ท้องถิ่นและโรคอุบัติ
ใหม่ 3.เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดี
ของประชาชน 4.เพื่อ
อบรมให้ความรู้เรื่อง 
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่อาจเกิด
ระบาดขึ้นหรือโรค
อุบัติใหม่ในท้องถิ่น 

1.ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดย ยุงลายที่มี
การแพร่ระบาดใน พื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี เช่น โรคซิกา,โรคชิคุนกุน
ยา และ โรคไข้เลือดออก 2.
ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกัน 
และควมคุมโรคไข้มาลาเรียที่มี การ
แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด 
อุทัยธานี 3.ด าเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อน า
โดย แมลงอื่นๆ ที่มีการแพร่ระบาด 
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธาน ีโดยบูรณา
การร่วมกับส านักงาน สาธารณสุข
อ าเภอ, ส านักงาน สาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธาน ีและส านกังาน
ป้องกันควบคุม โรคที่ 3 
นครสวรรค์ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

119 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ (ฉ.4) 

80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี 
การแข่งขัน 
การละเล่นของกลุ่ม
ชนเผ่าและกลุ่มชาติ
พันธ์ในจังหวัด
อุทัยธาน ี

จัดงานส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ
การละเล่นของชนเผ่าและกลุ่มชาติ
พันธุ์ในจ.อุทัยธาน ี

120 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน เฉลิมราชกุมารี 
อ าเภอหนองฉาง ให้เป็น 
Digital Library 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้มีความทันสมัย 
สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย เพือ่
จัดท าโครงการพัฒนาหอ้งสมุด
ประชาชน ?เฉลิมราชกุมารี? ให้เป็น 
Digital Library 

121 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศระดับเขต 
พื้นที่การศึกษา 

400,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 เพื่อ
เป็น ค่าใช้จ่าย
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา นักเรียน 
เพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศระดับ เขต
พื้นที่การศึกษา 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา อุทยัธานี 
เขต 2 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

122 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศระดับ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

1,000,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะทางด้าน
การกีฬาในการ
แข่งขันกีฬา่นักเรียน
ในระดับจังหวัดเป็น
ตัวแทนของจังหวัดใน
การแข่งขันกีฬาใน
โอกาศต่อไป 

อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาอุทยัธานี 
เขต 1 เพื่อเป็น ค่าใช้จา่ยโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ จังหวัด
อุทัยธาน ี

123 การเมือง 
การบริหาร 

จัดท าป้ายโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตาม
นโยบายของอบจ.และการ
รณรงค์ต่างๆ ของอบจ. 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบนโยบาย
ของอบจ.อน. 

จัดท าป้ายโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและ
โครงการต่างๆ ของอบจ.อน. 

124 การเมือง 
การบริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
อบจ.อน. 

250,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ /เป็น
ฐานข้อมูล/ส่งเสริม
ความเข้าใจในหน้าที่ผู้
เสียภาษี/
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการจัดเก็บ
รายได้/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปิบัติงาน 

ส ารวจข้อมูล จัดเก็บขอ้มูล ให้
ความรู้ความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

125 การเมือง 
การบริหาร 

จัดท ายุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
เขตจังหวัดอุทัยธาน ี

119,500.00 ส านัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกิดการบูรณา
การในการท างาน
ร่วมกัน ของทุกภาค
ส่วนในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด
อุทัยธาน ี

-จัดประชุมผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ใน
จังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วน ราชการ
ในจังหวัด ประชาคม ท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ องค์กร ภาค
ประชาชน ภาคธุรกจิ เอกชนและ
ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท า ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดอุทัยธาน ี-จัดอบรม
เจ้าหน้าที่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับ การจัดท าและ
ประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น 

126 การเมือง 
การบริหาร 

โครงการตรวจติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดอุทัยธาน ี

40,000.00 ส านัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อตรวจติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธาน ี

ออกตรวจติดตามและประเมิน ผล
โครงการตามแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อุทยัธาน ี

127 การเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดท าประชาคม 300,000.00 ส านักงาน
เลขานุการ, ส านัก
กิจการสภา 

เพื่อระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาความ ต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและน ามา 
พัฒนาและแก้ไข 

จัดเวทีประชาคมเพื่อให ้ประชาชน
ในเขตจังหวัด อุทัยธาน ีได้เสนอ
ปัญหา และความตอ้งการผ่านเวท ี
ประชาคม ในระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด 

128 การเมือง 
การบริหาร 

ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม
ของผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและประชาชน 

150,000.00 ส านักงาน
เลขานุการ, ส านัก
กิจการสภา 

เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน มีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมหรือจัดประชุม 
ฝึกอบรมสัมมนา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและประชาชน เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น 

129 การเมือง 
การบริหาร 

ส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน 

100,000.00 ส านักงาน
เลขานุการ, ส านัก
กิจการสภา 

เพื่อจัดเวทีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กลุ่มสาขา
อาชีพ กลุ่ม NGO 
อื่นๆ ในการ พัฒนา
ด้านต่าง ๆ 

จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนตามอ าเภอ ต่างๆ เพื่อ
แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนา
ท้องถิ่น การเมือง การบริหาร 
ตลอด จนการท าเวทีประชาพิจารณ์ 
ต่าง ๆ 

130 การเมือง 
การบริหาร 

พื้นที่ต้นแบบ บูรณาการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนา
พื้นที่ต าบล แก่นมะกรูด 
อ าเภอบา้นไร่ จังหวัด
อุทัยธานี ตามแนว 
พระราชด าร ิ

1,000,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่รวมทั้ง 
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนใน
ต าบล แก่นมะกรูดให้
ดีขึ้น โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงานโครงการพื้นที่ ต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
พื้นที่ต าบล แก่นมะกรูด อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยัธานี ตามแนว 
พระราชด าริ (ตามโครงการ ที่ 
อบจ.ก าหนด) เช่น ค่าใช้จา่ย ใน
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าเบี้ย
เล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ ามัน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งรวมทั้งค่าใข้จ่าย ในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการ กอ่สร้าง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ ด าเนินงาน
โครงการ เช่น ประปาภูเขา บ่อพวง 
ฯลฯ 
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สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565)   การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามแผนด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้  
  -  รายงานสถานะการด าเนินงานรอบ  6 เดือน  จ านวน     134     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 100 
  -   ยังไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน       75      โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 55.97 
-  อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน      43       โครงการ 

   คิดเป็นร้อยละ 32.09 
  -   ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน        11      โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ   8.21 
-   ยังไม่สามารถด าเนินการได้    จ านวน          5      โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 3.73 
 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

131 การเมือง 
การบริหาร 

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนของ
จังหวัดอุทัยธาน ี

150,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อลดอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทาง
ถนนร่วมกับหนว่ยงานอื่นๆ 

132 การเมือง 
การบริหาร 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์การป้องกันและ
บรรเทาสามธารณภยัและ
ภัยต่างๆ 

200,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนรับรู้การ
ป้องกันภัยจากสา
ธารณภัยและภยั
อันตรายต่างๆ 

จัดท าป้ายรณรงค์ภัยต่างๆ จัดท า
ป้ายประชาสัมและการป้องกัน
อันตรายจากภยัต่างๆพันธ์ให้ความรู ้

133 การเมือง 
การบริหาร 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

300,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ในด้านต่างๆ ให้กับ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การ
อบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ
รวมถึงการจัดท าสื่อรณรงค์ใน
รูปแบบต่างๆ โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทยัธานีเป็น
ผู้ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

134 การเมือง 
การบริหาร 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ OTOP เมืองพระ
ชนกจักรี และบริเวณ
โดยรอบ 

3,500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ฯให้เป็นห้อง
ประชุมส าหรับ 
รองรับการใช้บริการ
จากประชาชนทั่วไป
และ หนว่ยงานต่าง ๆ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์ OTOP เมือง
พระชนกจักร ีและบริเวณ โดยรอบ
รายละเอียดตามที่ อบจ.ก าหนด 
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ผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                  
รอบ  6  เดือน  

(ระหว่างเดือนตุลาคม  2564  ถึง  เดือนมีนาคม 2565) 



ผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  6  เดือน  
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการตามพัฒนาฯ อนุมัติงบประมาณ ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

66 286,518,000.00 34 67,500,000.00 20 37,377,097.00 20 37,379,097.00   

2.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

12 8,450,000.00 10 7,550,000.00 1 635,602.90 1 911,415.39 1 275,812.49 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
 

12 5,550,000.00 5 1,249,000.00 1 72,000.00 2 572,540.00 2 500,540.00 

4.การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 
 

86 38,668,900.00 73 29,438,400.00 7 1,751,030.00 17 4,859,965.00 14 3,108,935.00 

5.การเมือง การบริหาร 
 

20 9,940,000.00 12 6,209,500.00 2 281,934.00 4 474,980.00 4 193,046.00 

รวม 
 

196 349,126,900.00 134 111,946,900.00 31 40,117,663.90 44 44,197,997.39 21 4,078,333.49 
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ผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  6  เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน           
การได้ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบจ.อน.   (กองช่าง) 

2,500,000.00 0.00 0.00 393,097.00 393,097.00 0.00 2,106,903.0     

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 333 -            
บ้านหนองพังค่า อ.หนองขาหย่าง 
จ.อน  (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00     

3 โครงการก่อสร้างถนนส าหรับให้น้ า
ล้นผ่าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว 
ต าบลหนองยาง  อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี– อ าเภอหนอง           
มะโมง จังหวัดชยันาท   (กองช่าง) 
 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00     

4 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ า      
ด้วยท่อ คสล. พร้อมบ่อพกั หมู่ที่ 2 
บ้านพุหล่ม ต าบลลานสัก -     
ต าบลประดู่ยืน อ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00     

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า สายหมู่ที่ 6    
ต าบลน้ าซึม - ทางหลวงหมายเลข 
333  (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00     
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน           
การได้ 

6 โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์
คอนกรีต สายหมู่ที่ 1,7 ต าบลท่า-
ซุง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี - 
หมู่ที่ 3 ต าบลวัดสิงห์ อ าเภอวัด-
สิงห์ จังหวัดชัยนาท   (กองช่าง) 

5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00     

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 2 ต าบลสะแกกรัง - เช่ือม
เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดอุทัยธาน ี(สายหลัง 
รร.อุทัยวิทยาคม)   (กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.0     

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 6 ต าบลโนนเหล็ก - หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนขวาง อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี  (กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

9 โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์
คอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ต าบลหนอง-
ไผ่ อ าเภอหนองขาหย่าง - หมู่ที ่8 
ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี   (กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00     

10 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 2 ต าบล หนองนางนวล 
อ าเภอหนองฉาง - หมู่ที ่2 ต าบล
หนองไผ่ อ าเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธาน ี  (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00     
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน  
การได้ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองสรวง - หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี  (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 1 
ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี   (กองช่าง) 
 

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00     

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกลางดง -        
หมู่ที่ 6 ต าบลทัพทัน อ าเภอทพัทัน 
จังหวัดอุทัยธาน ี   (กองช่าง) 
 

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00     

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 15 ต าบล หนองกระทุ่ม 
อ าเภอทัพทัน - หมู่ที่ 8 ต าบล
พลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธาน ี  (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

15 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 3 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทพัทัน 
- หมู่ที่ 6 ต าบลเขากวางทอง 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

0 
28 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 

 
คงเหลือ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
สายหมู่ที่ 9,6 ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี - หมู่ที ่16 ต าบลวังม้า 
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
(กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 19 ต าบลไผ่เขียว - หมู่ที่ 12 
ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อยาง - หมู่ที่ 17 
ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธาน ี(กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 1 ต าบลระบ า - หมู่ที่ 2,11 
ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั              
จังหวัดอุทัยธาน ี(กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

20 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 3 ต าบลลานสัก - หมู่ที่ 13 
ต าบลระบ า อ าเภอ ลานสกั    
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

 
29 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 7 ต าบลประดู่ยืน - หมู่ที่ 2 
ต าบลน้ ารอบ อ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,992,000.00 1,992,000.00 0.00 2,000.00     

22 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม   
คสล.บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งนางาม - หมู่ที่ 1      
ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั    
จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองช่าง) 
 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00     

23 โครงการดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าออ้ - หมุ่ที่ 12,6 ต าบลทุ่ง
นางาม อ าเภอลานสกั จังหวัด
อุทัยธานี  (กองช่าง) 
 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00     

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.      
สายหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านไร่ - หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านไร่ (หลังเทศบาลต าบล
บ้านไร่) อ าเภอบ้านไร่                 
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 2,000.00     

25 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านบึง- หมู่ที่ 9 
ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 2,000.00     

30 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Cape Seal สายหมู่ที ่2,7             
ต าบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ต าบลคอก-
ควาย อ าเภอบ้านไร่           
จังหวัดอุทัยธาน ี(กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 7 ต าบลทัพหลวง - หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี(กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 2,000.00     

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.             
สายหมู่ที่ 9 ต าบลหนองบ่มกลว้ย - 
หมู่ที่ 5 ต าบลหูช้าง อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองการุ้ง - หมู่ที่ 
5 ต าบลบ้านใหม-่ คลองเคียน 
อ าเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทยัธาน ี
(กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 1,998,000.00 1,998,000.00 0.00 2,000.00     

30 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 
อน.ถ.1 - 0054 บ้านวังมะค่า - 
บ้านเขาลูกโล ่ต าบลวังหิน                 
อ าเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทยัธาน ี
(กองช่าง) 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

 
 31 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

31 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.     
สายหมู่ที่ 4 ต าบลสุขฤทัย -                  
หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยคต                    
อ าเภอหว้ยคต จังหวัดอุทยัธาน ี
(กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00     

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
Cape Seal สายบา้นร่องบง -    
บ้านสุขฤทัย อ าเภอหว้ยคต   
จังหวัดอุทัยธาน ี (กองช่าง) 
 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00     

33 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. บริเวณถนนสายหมู่ที่ 10 
บ้านหนองบัว ต าบลหนองยาง - 
ต าบลหนองนางนวล                            
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองช่าง) 
 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00     

34 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย                   
บ้านคลองโป่ง - บ้านเขาขาด 
อ าเภอบา้นไร่ จังหวัดอุทยัธาน ี
(กองช่าง) 
 

3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00     

รวม 69,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 37,377,097.00 37,377,097.00 - 30,116,903.00 12 21 - 1 

 
 

32 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน  
การ 

ด าเนิน  
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน  
การได้ 

1 ก าจัดผักตบชวา  
(กองช่าง) 
 

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00     

2 เฝ้าระวังติดตามการตรวจคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าแบบมีสว่นร่วม 
(กองสาธารณสุข) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

3 ปลูกป่าชมชน ป่าสาธารณะ และ
เฝ้าระวังฟื้นฟูดูแลรักษาป่า 
(กองช่าง) 
 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00     

4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 
ฝายชะลอน้ า  (กองช่าง) 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00     

5 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าและ 
ศึกษาดูงานเร่ืองการบริหาร 
จัดการแหล่งน้ า 
(กองช่าง) 
 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00     

6 จัดท าสารปรับปรุงดิน น้ าหมกั
ชีวภาพและพืชสมุนไพรปอ้งกัน
ศัตรูพืช (กองช่าง) 
 

1,500,000.00 0.00 0.00 635,602.90 911,415.39 275,812.49 588,584.61     

 
 
 33 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย ลงนามสัญญา 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน  
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

7 ฝึกอบรมเกษตรกรและประกวด
โครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ   
(กองช่าง) 

3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00     

8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามแนวพระราชด าร ิ
 (กองช่าง) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

9 ด าเนินการและบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย จ.อน. 
(กองสาธารณสุข) 
 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

10 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช     
อันเนืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)  
(กองช่าง) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

รวม 
 7,550,000.00   -     -     635,602.90   911,415.39   275,812.49   6,638,584.61  6 4 - - 

 
 34 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

1 จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด อบจ.) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

2 จัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง 
(กองการศึกษาฯ) 

399,000.00 0.00 601,000.00
  

0.00 0.00 0.00 399,00.00     

3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(กองการศึกษาฯ) 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00     

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ   
เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน  
(ส านักปลัด อบจ.) 
 

100,000.00 0.00 0.00 72,000.00
  

72,540.00 540.00 27,460.00     

5 ประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ 
ผ้าถิ่นด ารงไว้ในแผ่นดินอุทัยธาน ี
(ส านักปลัด อบจ.) 
 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00     

รวม 1,249,000.00 0.00 601,000.00 72,000.00 572,540.00 500,540.00 277,460.00 2 2 - 1 

35 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน  
การ 

ด าเนิน  
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน  
การได้ 

1 โครงการอบรมป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์และ โรคติดต่อทาเพศสัมพันธ ์  
(กองสาธารสุข) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

2 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ 
บูรณาการงาน ด้านสาธารณสุข  
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
จังหวัดอุทัยธาน ี 
(กองสาธารสุข) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 24,590.00 24,590.00 175,410.00     

3 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลงในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธาน ี  
(กองสาธารสุข) 
 

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00     

4 สัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านการปฏิบัติงานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองสาธารสุข) 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00     

5 อาหารปลอดภัย จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองสาธารสุข) 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00     

6 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานศึกษา ชุมชน เรือนจ า 
(ส านักปลัด อบจ.) 
 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00     

 
36 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน  
การ 

ด าเนิน  
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน  
การได้ 

7 ส่งเสริมการให้ความรู้การปกครอง
ท้องถิ่นไทย 
(ส านักงานเลขานุการฯ) 
 

100,000.00
  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

8 จัดงานวันท้องถิ่นไทย 
(ส านักงานเลขานุการฯ) 

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00     

9 สิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(กองการศึกษาฯ) 

800,000.00 0.00 0.00 94,560.00 94,560.00 0.00 5,440.00     

10 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
(กองการศึกษาฯ) 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 133,375.00 133,375.00 16,625.00     

11 ค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบา้นเกิด  
(กองการศึกษาฯ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

12 พัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าสตรี
จังหวัดอุทัยธาน ี
(ส านักปลัด อบจ.) 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00     

13 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครอง
นักเรียนพิการเพือ่การพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
(กองการศึกษาฯ) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

 
 37 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน  
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

14 โครงการ Open House                    
เปิดบ้านวิชาชพีเพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพ                   
ชีวิตที่ดี (ส านักปลัด อบจ.) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00     

15 ส่งเสริมการใช้จักรยาน              
ในชีวิตประจ าวัน 
(กองการศึกษาฯ) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

16 จัดการแข่งขันฟตบอล  
อบจ.จูเนียร์คัพ 
(กองการศึกษาฯ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

17 จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล อบจ.
อุทัยธานีคัพ                        
(กองการศึกษาฯ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

18 โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ
จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 
 

1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00     

19 เผยแพร่ธรรมและการปฏบิัติธรรม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00      

 
 
 

38 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

20 ประเพณีบุญเดือนสามสืบสาน
ประเพณีวิถีชาวอู่ไท                              
วัดหนองขุนชาติ จ.อน. 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1,200,000.00 0.00 0.00 1,067,900.00 1,132,900.00 65,000.00 67,100.00     

21 จัดงานประเพณีลอยกระทง 
(กองการศึกษาฯ) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

22 จัดงานประเพณีสงกรานต์         
และรดน้ าด าหวัผู้สูงอาย ุ
(กองการศึกษาฯ) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

23 พัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อเผยแพร่ศิลปะและ             
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00     

24 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้าน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

500,000.00 0.00 0.00 339,220.00 472,230.00
  

133,010.00 27,770.00     

25 จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ                     
ด้านยาเสพติด  
(กองการศึกษาฯ) 
 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00     

 
39 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

26 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์
มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(กองการศึกษาฯ) 

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00     

27 แข่งขันแบตมินตัน อบจ.อน.                     
ต้านยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ) 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00     

28 แข่งขันฟุตซอลอุทัยธานีคัพ 
(กองการศึกษาฯ) 

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00     

29 แข่งขันกรีฑา อบจ.อุทยัธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00       

30 แข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.อน.       
ต้านยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ) 
 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00     

31 การแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ต้านยาเสพติด อุทัยธานีเกมส ์
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 101,050.00 101,050.00
  

0.00 98,950.00     

32 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน            
เพื่อการอนุรักษ์ ง่ามหนังสติ้ก 
(กองการศึกษาฯ) 
 

70,000.00 0.00 0.00 48,600.00 48,600.00 0.00 21,400.00     

 
 40 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

33 แข่งขันฟุตบอลอาวุโส                      
อบจ.อุทัยธานีคัพ 
(กองการศึกษาฯ) 

160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00     

34 แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาอุทัยธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 

600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00     

35 จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ     
พระปฐมบรมมหาชนกและ       
งานกาชาดอุทยัธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00     

36 จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนา                         
สู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน  
(กองการศึกษาฯ) 

1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 1,200,000.00     

37 จัดการแข่งขันกีฬาเพือ่พัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด เขต 1 
(กองการศึกษาฯ) 

2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00     

38 จัดการแข่งขันกีฬานกัเรียน        
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ
พื้นที่การศึกษา เขต 1,2 
(กองการศึกษาฯ) 
 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00     

 
41 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

39 แข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธาน ี  
สหวิทยาเขตอู่ไท 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

40 แข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธาน ี   
สหวิทยาเขตพนารักษ ์
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

41 แข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธาน ี    
สหวิทยาเขตสะแกกรัง 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

42 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(กองการศึกษาฯ) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

43 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน    
ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสต์      
และประเพณีท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00     

44 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00     

 
42 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

45 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ
ทักษะพื้นฐานดา้นดนตรีไทย 
สู่ความเป็นเลิศ   
(กองการศึกษาฯ) 
 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

46 ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมศึกษา 
ในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

47 เงินทุนการศึกษา  
(ส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษา 
หนึ่งปริญญาหนึ่งท้องถิ่น) 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 86,460.00 86,460.00 1,313,540.00     

48 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00     

49 โครงการตลาดนัดความรู้และ
นิทรรศการผลงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 
 

300,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.0     

50 เปิดโลกกวา้งสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

51 พาน้องพิการสู่โลกกว้าง 
(กองการศึกษาฯ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

 
43 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน   
การ 

ด าเนิน   
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน  
การได้ 

52 หน่วยบรกิารของศูนย์ศึกษาพิเศษ
ประจ าสาขาอ าเภอ 1 อ าเภอ 1 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

53 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ของชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

54 พัฒนาหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านเมืองอู่ไท อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 
 

43,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,000.00     

55 แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน   
สู่ความเป็นเลิศ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00     

56   อบรมเชิงปฎิบัตกิาร การแก้ไข   
การพูดส าหรับเด็กพิการ          
และเด็กที่มีปัญหาทางการพูด 
(กองการศึกษาฯ) 
 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00     

 
 

44 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

57 ค่ายอัจฉรยิิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ    
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 
(กองการศึกษาฯ) 
 

260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00     

58 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง    
ทางการเรียนรู้ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     

59 ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
(กองการศึกษาฯ) 
 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

60 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ(สังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและชาวไทภูเขา) 
(ส านักปลัดอบจ.) 
 

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00     

61 โครงการบริหารจัดการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.
อุทัยธาน ี
(ส านักปลัดอบจ.) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

 
 45 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การ 

แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนิน   
การได้ 

62 จัดงานวันพิการสากล จ.อน. 
(ส านักปลัดอบจ.) 
 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

63 จัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณะ
กุศลและช่วยเหลอืประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด จ.อน. 
(ส านักปลัดอบจ.) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00     

64 โครงการชุมชนปลอด อาชญากรรม 
(ส านักปลัดอบจ.)  

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00     

65 โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจร   
จัดจังหวัดอุทยัธาน ี
(กองสาธารณสุข) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

66 โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิง        
สุนัขจรจัด จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองสาธารณสุข) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

67 ขุดเจาะบ่อบาดาล ณ ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัด จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองสาธารณสุข) 
 

117,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,600.00     

 
 
 

46 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

68 โครงการอบรมและฟื้นฟ ูความรู้
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองสาธารณสุข) 
 

217,800.00 0.00 0.00 0.00 217,800.00 217,800.00 0.00     

69 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ในท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม ่
(กองสาธารณสุข) 

300,000.00 0.00 0.00 99,700.00 199,400.00 99,700.00 100,600.00     

70 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณี 
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ฉ.4) 
(กองการศึกษาฯ) 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00     

71 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
เฉลิมราชกุมารี อ าเภอหนองฉาง  
ให้เป็น Digital Library 
(กองการศึกษาฯ) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00     

72 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับเขต พื้นที่การศึกษา 
(กองการศึกษาฯ) 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00     

 
 
 47 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย ลงนามสัญญา 

 
 

คงเหลือ ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

73 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความ        
เป็นเลิศระดับ จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองการศึกษาฯ) 
 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00     

รวม  29,438,400.00   -     150,000.00   1,751,030.00   4,859,965.00   3,108,935.00   23,878,435.00  48 11 11 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัอุทยัธาน ี



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร 

 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1 จัดท าป้ายโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย                
ของอบจ.และการรณรงค์ต่างๆ   
ของอบจ. 
(ส านักปลัดอบจ.) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของอบจ.อน. 
(กองคลัง) 
 

250,000.00 0.00 0.00 72,000.00 182,820.00
  

110,820.00 67,180.00     

3 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน    
เขตจังหวัดอุทัยธาน ี
(กองยุทธศาสตร์) 
 

199,500.00 0.00 80,500.00 0.00 0.00 0.00 119,500.00     

4 โครงการตรวจติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา       
องค์การบริหารส่วน            
จังหวัดอุทัยธาน ี
(กองยุทธศาสตร์) 
 

40,000.0 0.00 0.00 0.00 6,360.00 6,360.00 33,640.00     

5 โครงการจัดท าประชาคม 
(ส านักงานเลขาฯ) 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร 

 

ล าดับที่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและประชาชน 
(ส านักงานเลขาฯ) 
 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00     

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
(ส านักงานเลขาฯ) 
 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00     

8 พื้นที่ต้นแบบ บูรณาการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาพื้นที่ต าบล     
แก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่                
จังหวัดอุทัยธาน ี                                   
ตามแนว พระราชด าร ิ
(กองช่าง) 
 

1,000,000.00 0.00 0.00 209,934.00 236,900.00
  

26,966.00
  

763,100.00     

9 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัย    
ทางถนนของจังหวัดอุทยัธาน ี
(กองช่าง) 
 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 48,900.00 48,900.00 101,100.00     

10 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์   
การป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภยัและภัยต่างๆ 
(กองช่าง) 
 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00     
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร 

 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) สถานะการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 

โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
ยังไม่

ด าเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

11 โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(กองช่าง) 
 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

12 ปรับปรุงอาคารศูนย์
แสดงและจ าหนา่ย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เมืองพระชนกจักรี   
และบริเวณ โดยรอบ
(ส านักปลัดฯ) 
 

3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00     

รวม 6,209,500.00 0 80,500.00 281,934.00 474,980.00 193,046.00 2,534,520.00 7 5 0 0 

รวมทั้งหมด 
113,946,900.00 2,000,000.00 2,831,500.00 40,117,663.90 44,195,997.39 4078333.49 63,445,902.61 75 43 11 5 
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